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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו
שלום וברכה!

החסידי  הרגש  "אשר  המלך,  אורחי  לקהל  להגיש  הננו  ושמחה  גיל  ברגשי 
שלהם האיר בהם בגילוי" ובאו להיות בחודש השביעי בבית חיינו — 770 — 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  אמותיו  בד'  להסתופף  משיח,  בית 
"בחצרות בית ה"', את הקובץ הראשון בסדרת קבצי חודש תשרי בליובאוויטש 

תשע"ח "תמים במעשיו".

התמימים  קהל  מתקבצים  בהם  הימים  הסליחות,  לימי  לאור  יוצא  זה  קובץ 
לביתו של מלך. בימים אלו, אנו מציינים 120 שנה להיווסדה של ישיבת 'תומכי 
תמימים', בט"ו אלול ה'תרנ"ז. בהקשר לכך, קובץ זה עוסק בעיקר בעניינים 

הקשורים לישיבה בכלל, ולתלמידי התמימים בפרט.

בקובץ ימצא הקורא תיאור חי מישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, מבנה 
הישיבה והתפתחותו במשך השנים, זאת מתוך כתביהם של התמימים שלמדו 

אז בליובאוויטש, המתארים בערגה את חוויותיהם מהישיבה.

עבודתם  השתלשלות  על  מסוגה,  ראשונית  סקירה  בקובץ  מופיעה  כן  כמו 
אדמו"ר  כ"ק  של  בדורו  עובר  הראשון,  מהדור  החל  התמימים;  תלמידי  של 
מהורש"ב נ"ע, ועד לדור השביעי, בו הפכו התמימים תחת הנהגתו של כ"ק 
הגאולה  הבאת  על  במלחמה  החנית'  ל'חוד  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 

האמיתית והשלימה בפועל ממש.

לבסוף, מובא חלק ראשון מיומן מפורט מימי חודש תשרי ה'תשמ"ח. היומן 
נערך על ידי 'המכון להפצת תורתו של משיח', מתוך הספר "תשרי בליובאוויטש 

— שלושת ימי קדושה רצופים", ותודתנו נתונה להם על כך. 

•

יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים  זה  בטוחים אנו שקובץ 
חיות  בתוספת  בעיקר  המתבטאת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק 
בשליחותו היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי 
שליחותו העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה 
משיח בא", עליה הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים בוודאות 

פתח דבר



גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
שמה",  להמצא  רגיל  שהיה  מקומות  ובכל  האב,  רגלי  בהן  שדרך  במסילות 
נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים 
בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה 
ואזי  ח"ו,  ריקם  חזר  לא  הק'  מדבריו  אחד  ואף  המה,  נצחיים  דבריו  וכל  זו, 
"נדרי לה' אשלם — נגדה נא לכל עמו" — נכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י — 

ובהם ישמע בקול רם קולם של כל קהל התמימים ואנ"ש — את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימֹות המשיח, ימי הסליחות תשע"ז
קט"ו שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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 לא היו ימים טובים לישראל . . 
כחמשה עשר באלול תשמ"ט!

"ועד שפועלים שיום זה יהי׳ בדוגמת חמשה עשר באב — "לא היו ימים טובים 
לישראל כחמשה עשר באב", ועד"ז בנוגע לחמשה עשר באלול דשנת תשמ"ט, 
 כאן, בברוקלין ניו־יורק, ועד"ז בכל מקום ומקום שתגיע בקשה נפשית הנ"ל"

משיחת ט"ו אלול תשמ"ט — בלתי מוגה

א. ענינו של חמשה עשר באלול — שבו 
"קיימא סיהרא באשלמותא",

וכיון שישראל "דומין ללבנה" ו"מונין 
ללבנה", מובן, שכל הענינים השייכים 
חודש,  בראש  הלבנה  מולד  ללבנה, 
עשר  בחמשה  הלבנה  שלימות  וכן 
בחודש, יש דוגמתם בעבודה הרוחנית 
דכאו"א מישראל וכלל ישראל, ועד"ז 
בנוגע לחמשה עשר באלול — שלימות 
גם  וכמרומז  אלול,  דחודש  העבודה 
בימי  באלול  עשר  דחמשה  בהקביעות 
השבוע — באותו יום שבו חל ערב ראש 
ושלימות(  )גמר  וחותם  סיום  השנה, 

חודש אלול.

ענין  עוד  ניתוסף  האחרונים  ובדורות 
יום   — באלול  עשר  בחמשה  מיוחד 
ע"י  תומכי תמימים  ישיבת  התייסדות 
כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ומנהלה 
כ"ק  מקומו,  ממלא  יחידו  בנו  בפועל, 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

והענין בזה:

ישיבות  ריבוי  היו  אע"פ שבזמן ההוא 
)ועוד יותר ישיבות עתה(, הרי,

אדנ"ע  כ"ק  של  השיחה  ידועה 
כ"ק  ע"י  עוה"פ  ונדפסה  )שנמסרה 
בענין  דורנו(  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
שבה  דוד",  בית  למלחמת  היוצא  "כל 
נתבאר תפקידם של תלמידי התמימים, 
שב"עקבות  שכיון   — הדברים  ונקודת 
משיחך" ישנם אלו "אשר חרפו עקבות 
בעל  מיוחד  בצבא  צורך  יש  משיחך", 
כחות מיוחדים שילחם עמהם ויבטלם, 
התמימים,  תלמידי  של  תפקידם  וזהו 
עבודתם  ע"י  דוד", אשר,  בית  "חיילי 
)יפוצו  החסידות  אור  והפצת  בגילוי 
מעינותיך חוצה( פועלים ביאת המשיח 
הכתוב  וסיום  וכהמשך  ממש,  בפועל 
משיחך"(  עקבות  חרפו  "אשר  )לאחר 

— "ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן".

תומכי  ישיבת  שהתייסדות  מובן  ומזה 

◆  דבר מלכות  ◆
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השייך  כללי  ענין  גם  הוא  תמימים 
לכל בנ"י )כמו הענין ד"קיימא סיהרא 
שהתייסדות  דאף   — באשלמותא"( 
על  הליכה  עם  קשורה  היתה  הישיבה 
והיתה  הק׳,  אבותיו  של  ה"אוהל" 
של  הנישואין  שמחת  עם  גם  קשורה 
בנו יחידו, כ"ק מו"ח אדמו"ר )שמינהו 
קשורה  להיותה  מ"מ,  פועל(,  למנהל 
ישראל  עם  וגאולת  המשיח  ביאת  עם 
)כנ"ל(, ה"ה ענין כללי ששייך לכאו"א 
מישראל וכלל ישראל, כידוע שהחידוש 
דגאולה העתידה לבוא לגבי הגאולות 
שלפנ"ז, שאפילו יהודי אחד לא ישאר 
בגלות, כי, אצל כל בנ"י ממש, האנשים 
והנשים והטף, עד לקטני קטנים, יהי׳ 
שינוי עיקרי ממצב של גלות למצב של 

גאולה אמיתית ושלימה.

צ"ב   — זו  בשנה  מיוחדת  והדגשה  ב. 
בפעם  הישיבה  להתייסדות  שנה 
ושנת  בליובאוויטש,  הראשונה, 

הישיבה  ונטיעת  להעתקת  החמישים 
בארצות־הברית, בשנת ה׳ת"ש:

לארצות־הברית  הישיבה  העתקת 
חוצה  המעיינות  הפצת  עם  קשורה 
התמימים(  תלמידי  של  )תפקידם 
כמ"פ  כמדובר  התחתון,  כדור  בחצי 
הפתגם  ע"פ  שבדבר,  החידוש  אודות 
הידוע שמתן־תורה לא הי׳ בחצי כדור 
וההסתר  ההעלם  ובמילא,  התחתון, 
כדור  בחצי  מאשר  יותר  גדול  שבו 
משיחך"  ב"עקבות  ואעפ"כ,  העליון, 
נעשה הגילוי דהפצת המעיינות חוצה 
גם בחצי כדור התחתון, כולל ובמיוחד 
— ע"י פעולתם ועבודתם של תלמידי 
בחצי  דוד",  בית  "חיילי  התמימים, 
והדפיס  פירסם  שלכן,  התחתון,  כדור 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שיחה 

הנ"ל לאחר בואו לחצי כדור התחתון.

ובזה גופא ניתוסף עילוי וחידוש מיוחד 
בקשר עם שנת החמישים, היינו,

דבר מלכות
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הארבעים,  דשנת  העילוי  על  שנוסף 
דרבי'",  אדעתי׳  איניש  ש"קאי 
ניתוסף גם העילוי דשנת החמישים — 
"יובל", כמבואר בספרים גודל מעלת 

ה"יובל".

השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש  ג. 
ולקחת  גו׳  הארץ  אל  תבוא  "כי   —
מראשית כל פרי האדמה וגו'", מצות 

ביכורים:

"מראשית   — היא  ביכורים  מצות 
גופא  ובזה  האדמה",  פרי  כל 
"מראשית ולא כל ראשית", "ראשית 

שבראשית".

הענין  גם  מרומז  שבזה  לומר,  ויש 
התורה  כי,   — התורה  דפנימיות 
נקראת "ראשית" , ובתורה גופא ישנו 
)"מראשית"(  שבראשית"  ה"ראשית 

— פנימיות התורה.

והשייכות  הקשר  מובן  ועפ"ז 
התייסדות  ע"י  שנעשה  להחידוש 
שהגילוי   — תמימים  תומכי  ישיבת 
דפנימיות התורה, "מראשית", נמשך 
היינו,  ב"עקבות משיחך",  גם  וחודר 
"עקב",  תחתונה,  הכי  בדרגא  שגם 
ה"ראש"  מדרגת  ההפכי  הקצה 
"מראשית",  ועאכו"כ  )"ראשית", 
וחודר  נמשך  שבראשית"(,  "ראשית 
כידוע  התורה,  דפנימיות  הגילוי 
האחרונים  אלו  בדורות  ש"דוקא 
החכמה",  זאת  לגלות  ומצוה,  מותר 
כסלו  די"ט  הגאולה  לאחרי  ובפרט 
ד"יפוצו  הענין  עיקר  התחיל  שאז 
מתבטל  שעי"ז  חוצה",  מעינותיך 
משיחך",  עקבות  ד"חרפו  הענין 

בביאת משיח צדקנו.

ואז — זוכים גם לקיים מצות ביכורים 
"כי  השלימות,  בתכלית  כפשוטה 
תבוא אל הארץ גו׳ ולקחת מראשית 
כל פרי האדמה גו׳ והלכת אל המקום 
אשר יבחר ה׳ אלקיך וגו'", כולל גם 
המשך הפרשה בענין וידוי מעשרות, 
"השקיפה   — הפרשה  לסיום  עד 
את  וברך  השמים  מן  קדשך  ממעון 
עמך את ישראל ואת האדמה גו׳ ארץ 

זבת חלב ודבש".

ד. והמעשה הוא העיקר:

בעמדנו ביום ט"ו אלול שבו נתייסדה 
הישיבה, אשר, "הימים האלה נזכרים 
ובמיוחד  ושנה",  שנה  בכל  ונעשים 
יש   — )כנ"ל(  היובל  שנת  זו,  בשנה 
להוסיף בכל עניני העבודה הקשורים 
שכללותם  הישיבה,  התייסדות  עם 
חוצה,  המעיינות  הפצת   — ועיקרם 

שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא.

ובהקדמה — שכל הענינים השייכים 
להישיבה נמשכים בכל התוקף מדור 
לדור, כמו בכל הישיבות ]לאו דוקא 
ישיבות  ועאכו"כ  חסידיות,  ישיבות 
פנימי  ענין  כל  אשר,  חסידיות, 
יותר[,  ובגילוי  יותר  בפנימיות  צ"ל 
ונמשך  הולך  הישיבה  של  שקיומה 
מדור לדור ע"י ה"פרנס" שבדור זה.

תומכי  לישיבת  בנוגע  ועד"ז 
הם  הישיבה  עניני  שכל   — תמימים 
התייסדות  מזמן  החל  התוקף  בכל 
הי׳  שאז  אדנ"ע,  כ"ק  ע"י  הישיבה 
המנהל־פועל כ"ק מו"ח אדמו"ר, וגם 
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לאחרי הסתלקות כ"ק 
יחידו  שבנו  אדנ"ע, 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
מקומו  ממלא  נעשה 
ישראל,  נשיא  בתור 
מנהל־ להיות  המשיך 
גם  דהישיבה,  פועל 
את  שמינה  לאחרי 
"חתנו  המבוגר,  חתנו 
כבנו", גיסי, לנהל את 

הוא,  נשאר  אז  גם  בפועל,  הישיבה 
המנהל־פועל  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק 
וגם  חייו,  ימי  משך  כל  בפנימיות, 
שגם  לאחרי  וכן  הסתלקותו,  לאחרי 
חתנו )שנתמנה על ידו לנהל הישיבה( 
אז  ]שגם  דקשוט  בעלמא  נמצא 
נמשכת פעולתו בהישיבה ככל התלוי 
ישנה  דקשוט  שבעלמא  ובפרט  בו, 
אצל  ולשאול  להתדבר  האפשרות 
אדמו"ר[  מו"ח  כ"ק  המנהל־פועל, 
— שגם אז נמשכת הפעולה דהמנהל־
אלו  ע"י  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פועל, 
הישיבה,  את  לנהל  ונתמנו  שזכו 
הרוחנית  ההנהלה  בגופים,  נשמות 
היעוד  קיום  עדי  הגשמית,  וההנהלה 
המנהל־ עפר",  שוכני  ורננו  "הקיצו 
פועל, כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכן חתנו(.

הענינים  פרטי  שכל  מובן,  ומזה 
עצם  עד  בתקפם  הם  הנ"ל  בשיחה 
היום הזה, ואדרבה, ביתר שאת וביתר 
עוז, מצד העילוי שניתוסף בקשר עם 

שנת היובל, כנ"ל.

רק  לא  הוא  האמור  שכל  גם  ומובן 
תמימים  תומכי  לתלמידי  בנוגע 

בהוה,

לתלמידי  גם  אלא 
תמימים  תומכי 
שיתכן  להם  שנדמה 
בתומכי  שלימודם 
שהי׳  הו"ע  תמימים 
"קדושה  כי,   — בעבר 
ממקומה",  זזה  לא 
נשארים  ובמילא, 
תומכי  תלמידי 
ועד"ז  חייהם,  ימי  משך  כל  תמימים 
לתומכי  שיכנסו  אלו  לכל  בנוגע 
תמימים, כולל גם להסניפים החדשים 
במשך  שיתוספו  תמימים  דתומכי 
הזמן, בהסכם הנהלת תומכי תמימים 

המרכזית.

לקיום  בהתעוררות  להוסיף  ויש  ה. 
הדברים בפועל ממש:

א( כדאי ונכון שידפיסו עוה"פ שיחה 
שדבר  בני־אדם  מטבע  אשר,  הנ"ל, 
הנדפס מחדש )אע"פ שנדפס בעבר( 
בו מעין החביבות דחידוש גמור,  יש 
ונתפרסמה  שנדפסה  שמאז  ובפרט 
נעשה  שלפנ"ז,  בשנים  זו  שיחה 
הפסק הכי גדול )מאיזו סיבה שתהי׳( 
ועאכו"כ  השיחה,  ולימוד  בקריאת 
מעשה...  לידי  המביא  בהלימוד 
)כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:( 
שהי׳  ענין  אודות  לדבר  צורך  אין 
ולהבא  כי אם, שמכאן  שלא כדרוש, 
לתושי'"  ד"כפלים  באופן  ישתדלו 
בכל הקשור לקיום דברי כ"ק אדנ"ע 
אודות תכליתה ומטרתה של הישיבה.

ב( וכדאי גם שיציינו תאריך זה ע"י 

יש להוסיף בכל 
עניני העבודה 
הקשורים עם 

התייסדות הישיבה, 
שכללותם ועיקרם 

— הפצת המעיינות 
חוצה, שעי"ז אתי 

מר דא מלכא משיחא
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כטבע  מיוחדת,  חגיגה 
שחגיגה  בני־אדם 
חיות  מוסיפה  מיוחדת 
ט"ו  מיום  החל   — כו׳ 
וכן בימים  אלול עצמו, 
לח"י  עד  שלאח"ז, 
היתה  שבו  אלול, 
התחלת הלימוד בישיבה 
הראשונה(,  )בפעם 
אלה,  בימינו  ועאכו"כ 
השיחות  ריבוי  לאחרי 
אלול,  ח"י  אודות 
ד"ח"י  מהפירוש  החל 

עניני  בכל  חיות  שמכניס  אלול", 
דתורה  הקוין  ג׳  דאלול,  העבודה 
תשובה  וגמ"ח,  )תפלה(  עבודה 
וגאולה )כמרומז בר"ת ד"אלול"(,  

מט"ו  נמשכת"  "חגיגה  שתהי׳  כך 
שיעשו  )אע"פ  אלול  לח"י  עד  אלול 
ועאכו"כ  ושתי׳,  לאכילה  הפסק, 
פנימיות  גם  כולל  ותורה,  לתפלה 
התורה, החל מהשיעור היומי בתניא 
הימים  העבודה  עניני  כל  וכיו"ב, 
עביד  ויומא  יומא  "כל  אשר,  אלו, 

עבידתי'"(.

ו"תן לחכם ויחכם עוד" — שכל אלה 
)"זיך  ונתינה  במסירה  שיתעסקו 
ה"שטורעם"  כל  עם  אריינווארפן"( 
רען", ועם כל הפנימיות והחיות  וה"ּבִ
וכהנה,  כהנה  יוסיפו  בודאי  כו׳, 
עשר  לחמשה  בנוגע  חז"ל  ובלשון 
באב — שבו מתחילה ההכנה לחמשה 
 — לפנ"ז  יום  שלושים  באלול,  עשר 
על  חיים  "יוסיף  יוסיף".  "דמוסיף 
חייו", ובפרט שענין זה נאמר בנוגע 
ועאכו"כ  התורה,  בלימוד  להוספה 
שהיא  התורה,  בפנימיות  ההוספה 

שבתורה  ה"חיים" 
אשר,  עצמה, 
מיום  יוסיפו  בודאי 
זה בלימוד פנימיות 
בכלל,  התורה 
במאמרי  ובפרט 
דכ"ק  החסידות 
אדמו"ר  מו"ח 
דורנו,  נשיא 
בהשיחה  גם  כולל 
האמורה בענין "כל 
למלחמת  היוצא 
ועד  דוד",  בית 
בדוגמת  יהי׳  זה  שיום  שפועלים 
ימים  היו  "לא   — באב  עשר  חמשה 
טובים לישראל כחמשה עשר באב", 
באלול  עשר  לחמשה  בנוגע  ועד"ז 
ניו־ בברוקלין  כאן,  תשמ"ט,  דשנת 
יורק, ועד"ז בכל מקום ומקום שתגיע 

בקשה נפשית הנ"ל.

יפעל  הנ"ל  בכל  שהדיבור  ויה"ר  ו. 
החלטות  יקבל  שכאו"א  פעולתו 
בתוקף  )אבל,  פנימה  בלבו  טובות 
המתאים לקיים בפועל ממש ביום זה 
עצמו( להוסיף עוד יותר )כל חד לפום 
משיעורא  יותר  ועוד  דילי׳,  שיעורא 
התורה,  פנימיות  בלימוד  דילי׳( 
ביחד עם לימוד נגלה דתורה, וביחד 
כפי  וצדקה,  תפלה  הקוין,  שאר  עם 
שמתאחדים ונעשים "חוט המשולש", 

שעי"ז ניתוסף בחוזק ותוקף הדבר.

)נוסף  וצדקה  תפלה  שגם  ולהעיר, 
על פנימיות התורה( שייכים להאמור 
לעיל ע"ד חידושה של ישיבת תומכי 
בכתוב  כמודגש   — תפלה  תמימים: 
"ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן" )בהמשך 
משיחך"(,  עקבות  חרפו  ל"אשר 

גם אז נשאר הוא, 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

המנהל־פועל 
בפנימיות, כל משך 
ימי חייו, וגם לאחרי 

הסתלקותו, וכן 
לאחרי שגם חתנו 
)שנתמנה על ידו 

לנהל הישיבה( נמצא 
בעלמא דקשוט
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אשר, נוסח זה שייך )לא כ"כ ללימוד 
התפלה;  לעבודת  אלא(  התורה, 
הגאולה",  את  ש"מקרבת   — וצדקה 
שעשה  העיקרית  שהצדקה  ובפרט 
היא,  מישראל,  כאו"א  עם  הקב"ה 
ש"בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 
פנימיות  דייקא,  "תורתו"  תורתו", 
התורה )"ראשית שבראשית"(, ביחד 
עם נגלה דתורה, כפי שנעשים "תורה 

אחת", ובאופן ד"נותן 
כמבואר  התורה", 
הדיוק  בחסידות 

ד"נותן" לשון הוה.

העיקר  והוא  ועוד 
ממהרים  שעי"ז   —
יותר  עוד  ומזרזים 
צדקנו,  משיח  ביאת 
שמחה  מתוך  כי, 
מבטלים  לבב  וטוב 
לגמרי המצב ד"חרפו 

עקבות משיחך", ומבטלים המדידות 
והגבלות שיכולים להיות מצד סיבות 
שונות ומשונות, באופן שמלכתחילה 
לא יהי׳ מקום לזה, ואדרבה, אם הי' 
להתערב  יכול  אולי  קס"ד  למישהו 
עוד  להוסיף  צריך  צדדי,  דבר  איזה 
יותר בכל עניני טוב, ועד שמ"עקבות 
למעמד  ומיד  תיכף  באים  משיחך" 
זה",  ואומר  ומצב ש"מראה באצבעו 
משיח  והנה  משיח,  של  עקביו  הנה 

בעצמו, דוד מלכא משיחא.

הצדקה,  בענין  נסיים   — כרגיל  ז. 
ליתן לכאו"א שליחות־מצוה לצדקה, 

ובהוספה מדילי׳.

ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה" 
— שתיכף ומיד כרגע שלאחרי הדיבור 

והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים 
ע"י משיח צדקנו.

"כי   — דפרשתנו  הכתוב  ובלשון 
תבוא אל הארץ", כל בנ"י, "בנערינו 
ובבנותינו",  בבנינו  גו׳  ובזקנינו 
כולל גם "הקיצו ורננו שוכני עפר", 
אצלם  שמתגלה  כפי  גדול",  ו"קהל 
ומהולל מאד בעיר  הענין ד"גדול ה׳ 
כשהוא  גדול  הוא  "אימתי  אלקינו", 
 — אלקינו"  בעיר 
לארץ  הנה",  "ישובו 
בשלימותה,  ישראל 
אומות,  עשר  ארץ 
קניזי  קיני  גם  כולל 
ג׳  כנגד  וקדמוני, 
על  בהוספה  מוחין, 
אומות,  שבע  ארץ 

כנגד שבע מדות,

ובארץ ישראל עצמה 
הבירה,  לעיר   —
יראה  ע"ש  הקודש,  עיר  ירושלים 
וע"ש שלם, שלימות היראה, שקשור 

עם פנימיות התורה,

הקודש"  ל"הר   — עצמה  ובירושלים 
אדנ־י  "מקדש  המקדש,  ולבית 
הקדשים,  לקדש  ועד  ידיך",  כוננו 
)לוחות  הלוחות  נמצאים  שבו 
אחרונות(,  ראשונות ולוחות 
פנימיות  שבתורה,  החקיקה  אותיות 
גם  קשור  החקיקה  וענין  התורה, 

)ובעיקר( עם עבודת התפלה.

זה  שבלילה   — העיקר  והוא  ועוד 
"תקע  אמיתית,  לחירות  כבר  זוכים 
בשופר גדול לחרותנו", מתוך שמחה 

וטוב לבב, ותיכף ומיד ממש.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 חייך, ואמר:(

אין צורך לדבר 
אודות ענין שהי׳ 
שלא כדרוש, כי 

אם, שמכאן ולהבא 
ישתדלו באופן 

ד"כפלים לתושי'" 
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נפשי כתבית יהבית
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מענה בו מדגיש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עד כמה תבע כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע 
את לימוד הנגלה בישיבת תומכי תמימים:

הקפידו רבותינו נשיאנו ע"ד תוקף לימוד הנגלה בתו"ת ]= בתומכי תמימים[, ועד כ"כ ]= כדי 
כך[ שאמר כ"ק אדנ"ע ]אדמו"ר נ"ע[ בפומבי שלא ניחא לי' כשאין התחרות וכו' בין ראשי 

הנגלה והחסידות בתו"ת.

אחד מהענינים הבולטים בזה מאז הוסדו היה הכנס תורה כפשוט

שהגיש  התמימים  לאחד  מענה 
דו"ח על פעילות במבצעים:

בכהנ"ל — אין מזכיר כלל — הלומד 
בהתמדה ושקידה,

מאמרי  למד,  גמרא  דפין  כמה 
חסידות וכו'?!

אחד  של  השלוחים  תלמידים  קבוצת 
הסניפים של ישיבת תות"ל, כתבו לרבי מלך 
לקראת  החלטתם  את  שליט"א  המשיח 
יחזור  מהתלמידים  אחד  שכל  שבט,  יו"ד 
בע"פ פרק אחד תניא, בנוסף על הפרקים 
שיודעים כבר בע"פ. הרבי עיגל את המילים 

"פרק אחד", וכתב:

לכאורה ה"ז עשיר שהביא קרבן עני כו'

"אנא נפשי כתבית יהבית"
לקט נבחר של כתבי יד קודש אודות חשיבות ניצול הזמן ושמירת הסדרים 

בישיבת תומכי תמימים
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מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאחד התמימים שכתב לרבי שיש לו 
עגמת נפש מזה שלא קיבל דמי חנוכה מהרבי:

מה שלמדו בתו"ת, ומה ששמעתי שזהו תפקיד התמימים הוא — נרות להאיר, הפצת 
המעינות דדא"ח, ותומ"צ בכלל, וכיו"ב.

עסק בזה ב..., ובקשתיו כמה פעמים שלא יברח משם, ולא יזניח מושפעיו שם. ועשה 
להיפך. ובלבד... להיות בארצה"ב. וע"ז אין לו עגמ"נ.

בהיותו כאן — אמרתי וג"כ כמה פעמים שיסע לפעמים תכופות, וידבר בכל המקומות 
דברי התעוררות ע"ד חסידות וכו'. וג"ז אין עושה. וכשנוסע פעמים בשנה — ה"ז למס"נ 
נחשב. ועוד קודם נסעו — מחשב היום שיחזור מנסיעתו, ומצפה לזה. וגם ע"ז אין כל 
עגמ"נ. ובמה ליגט מען ]מונחים[ בעגמ"נ — אם יחטפו השיריים ואם יקבל השקל כסף! 

וע"ז רוצה שאסכים?

גיליון  )על  מענה 
מר־ י"א  המכתב 
לכמה  תשמ"ב(  חשון 
תות"ל  מתלמידי 

המרכזית ב-770.

במכתבם הם כותבים: 
אצלינו  "נתעורר 
ולפרסם  לשלוח 
חידושים  הספר 
וביאורים בש"ס מכ"ק 

ור"מ  ישיבות  הראשי  ולכל  הברית,  ארצות  דמדינת  הישיבות  כל  בין  המתאים  באופן  אד"ש 
דמדינה הנ"ל. השילוח יהי' תחת השם "ספרי' תות"ל 770". הספרים שיושלחו להישיבות יהי' 
בחינם בכדי שהספר יהי' באוצר הספרים שלהם והספרים שיושלחו להר"י ורבנים תהי' עם 
מכתב בקשה לשלם עבור הספר כפי יכולתם". ובקשו את חוו"ד של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א ואת ברכתו הק':

לא זו הדרך כלל

— משא"כ המחברים שי' הזקוקים לפרנסה גשמית, וכשאי אפשר בכבוד עושים כנ"ל וק"ל.

הדרך הסלולה — שהתלמידים שי' זאלן זיך קאכן אין לערנען ]= ילמדו בלהט[ )והם — בכלל(

ולאח"ז יפגשו עם הנ"ל וידברו אין לערנן ]= בלימוד[ כדבעי ויזכירו הס' ופשוט
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חצר הישיבה

הרבי,  של  חצרו   — הישיבה  חצר  את  בעצמנו  ולתאר  לנסות  במקום 
בעצם — נביא כאן את התיאור המפורט של הרה”ח ר’ נחום שמריהו 
בשנת  לראשונה,  לליובאוויטש  כשהגיע  אותה  שראה  כפי  ששונקין, 
"דעם  בעיר  אותה  קוראים  היו  כך  הרבי,  חצר  אל  “...ונלך  תרס”ו: 
רבי'ס הויף". הגענו לחצר הרבי והנה לפנינו בנייני עץ מפוארים ועל 
כולם השתקף לעינינו האולם הגדול הנקרא בפי כל: "דער גרויסער 
זאל", בניין גדול מאוד באורכו ורוחבו וגובהו, חלונות גדולות וגבוהות 
לו משלוש צדדיו. עברנו כמעט כל העיר עד הגענו אל חצר הרבי, ולא 
ראינו בנין גדול ומפואר כזה בכל העיר. עוד מרחוק הכרנו כי זהו חצר 



הרבי, כי קול התורה של בני הישיבה מגיע לאוזניך ונשמע מרחוק.

ואף שבצדו של  גדול,  הגדול, שער  הכותל של החצר שלפני הרחוב  באמצע 
השער היה פתח קטן לכניסה וליציאה, מכל מקום השער היה תמיד פתוח ביום 

מפני ההמון הרב הנכנסים והיוצאים.

שני  דלית.  כמו  עשוי  ארוך  אחר  בניין  לעיניך  מתגלה  בחצר  הכניסה  לימין 
פתחים לבית זה, לפני כל פתח אצטבא ועל כל אצטבא מתוח גגון קטן. הפתח 
הנחלק  קאנטאר",  "דער  כל  בפי  הנקרא  הישיבה  משרד  אל  מוביל  הראשון 
לשני חדרים. בחדר הראשון היה עובר המזכיר של המשרד ובחדר השני המנהל 
של המשרד. אלה הם החדרים החיצוניים של הבית אשר חלונותיהם יוצאים אל 
החצר. אולם החדרים הפנימיים של הבית אשר חלונותיהם יוצאים אל הרחוב, 
שם היה מדורו של בן הרבי, כך נקרא אז: "דעם רבי'ס זוהן", ה"מנהל פועל" 

של הישיבה, כי המנהל היה הרבי בעצמו.

הבית אשר נגדך, והוא הראש של הדלית, היה מדורו של הרבי. הפתח השני של 
הבית הזה מובילך אל בית הרבי. כשאתה נכנס בפרוזדור, שני פתחים לפניך. 
אחר לנגד עיניך, אשר בו נכנסים לבית הרבי, והשני מצד שמאלך — הפתח של 

החדר אשר שם מחכים ל"יחידות".

לצד שמאל כניסתך בחצר, הוא האולם הגדול המוקדש בשביל הישיבה. לאחר 
האולם הגדול, לא רחוק רק הפסק קצר, עומד אולם קטן הנקרא בפי כל "דער 
והן לבעלי־ קליינער זאל", והוא היה משמש לבית תפילה הן לבני הישיבה 
בתים הדרים סביב החצר והן לאורחים הבאים לבקר את הרבי. בשבת קודש היו 
גם הרבי ובנו מתפללים בו. בחול היה מנין מתפלל לפעמים בחדר היחידות, 

אשר שם פתח פתוח להיכלו וחדרו של הרבי.

האולם הקטן היה נמשך מבית גדול ארוך לרוחבה של החצר. הבית היה ביתו 
ומדורו של אבי הרבי, הוא אדמו"ר מהר"ש נ"ע. באותו זמן הייתה גרה שם 

אלמנתו הרבנית רבקה נ"ע, אמו של הרבי.

כזאת היו פני החצר: האולם הקטן היה נגד בית הרבי. כאשר אתה עובר ביניהם 
שם אמצע החצר, כי החצר הייתה ארוכה מאור, ושם משמאל כניסתך בית גדול 
גדולים:  נ"ע. בבית כמה חדרים  ביתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש  והוא אחורי 
בחדר הראשון היה בית האוכל של בני הישיבה, בחדר השני המטבח של בני 

הישיבה”.
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הזאל הגדול

מהוריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  מתאר  ה’תרנ”ט,  הלימודים  שנת  של  תחילתה  עם 
נ”ע את הזאל הגדול של הישיבה בליובאוויטש: “נכנסתי לאולם הגדול של 
הישיבה. לפני הנני רואה חדר גדול ורחב ידים, כארבעים אמה על ארבעים 
אמה, והנהו מלא מפה אל פה בחורי חמד היושבים על יד שולחנות גדולים או 

קטנים”.

האולם הגדול עליו כותב הרבי הריי”צ, “הזאל הגדול” בשמו המוכר יותר, היה 
אולם הלימודים המרכזי של הישיבה בליובאוויטש, ובו אף נערכה חתונת כ”ק 

אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע בי”ג אלול ה’תרנ”ז.

מדובר היה בבית רבוע, כ-21.30 על 21.30 מטרים, שהיה גבוה משאר הבתים 
בעיירה.

לזאל היה פתח אחד, בצידו המזרחי. לימין הפתח, כלפי חוץ, היה בנוי חדר, 
ואחריו חלון.

1. הזאל הגדול
2. הזאל הקטן

3. משרד הישיבה
4. בית כ"ק אדמו"ר מוהר"ש

5. הכניסה המערבית
6. בית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
7. בית כ"ק אדמו"ר מהורש"ב

8. באר מים
9. בית הרבנית רבקה
10. אולם לחג הפסח

11. אולם הלימודים לתלמידי 
ה'שיעור'

12. אולם השיעורים
13. השער הצפוני

14. באר מים
15. חדר האוכל לתלמידים 

המבוגרים
16. מחסן העצים להסקה

17. אורוות
18. ביתו של ר' מיכאל 

בעלינער

מפת החצר בליובאוויטש

תות"ל ליובאוויטש
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מול הפתח הייתה מחיצה שיצרה כעין פרוזדור, כאשר פנייה ימינה מובילה אל 
תוך האולם ופנייה שמאלה — אל ‘חדר שני’, שהיה בפינה מזרחית דרומית, 
ואף  בציבור  יבלבלו את המתפללים  )שלא  ויועד עבור המתפללים באריכות 
הם לא יופרעו מציבור המתפללים ויוכלו להתפלל ב’עבודה’(, ואצל תלמידי 
הישיבה היו רגילים להתפלל בו בציבור. בימים נוראים, כאשר התפילות עם 
הרבי עברו מה׳זאל הקטן’, עליו נרחיב בהמשך, אל ה׳זאל הגדול׳, שימש החדר 

הזה כעזרת נשים.

היו לו חלונות גדולים וגבוהים משלושת צדדיו, ובארבעת פינותיו צורת האות 
לעלות  שניתן  עלייה  הייתה  בה  התקרה,  נעשתה  שעליהם  עמודים  ו-13  ש’ 

אליה.

שיפוץ ה'זאל הגדול'

במהלך הזמן, גדל מספר התלמידים שחפצו לזכות ללמוד ב’תומכי תמימים’, 
עד כי קטן המקום מלהכיל.

בספר “דברי ימי התמימים”, מספר מנהל הישיבה, הרה”ח ר’ משה רוזנבלום, 
על כמות התלמידים בישיבה בתחילת תרס”א: “מספר התלמידים שי’ בשנה 
ההיא היה מאה וארבעים בחור, ושמונה אברכים. ממספר הבחורים שי׳ נישאו 
בשנה ההיא, ויצאו מחברתנו ולוקחו אחר כבוד שבעה תלמידים. נשארו מאה 

שלשים ושלשה, ואברכים שמונה”.

מספר זה כולל לא רק את הישיבה בליובאוויטש, אלא גם את הסניפים בעיירות 
נעוועל והורודישץ, בהם למדו כחמישים וחמישה תלמידים, כך שבליובאוויטש 

למדו כ-75 תלמידים.

בעיה נוספת ומרכזית ב’זאל הגדול’, היה המחסור בתנורים אשר יחממו את 
הזאל בימות החורף הקרים.

מסיבות אלה, הוחלט בשנת ה’תרס”א לשפץ את הזאל, כך שיותקנו בו מקומות 
לימוד נוספים ותנורי חימום.

השיפוץ נמשך עד שנת תרס"ג, שבמשך הזמן הזה בנו בו את התנורים, חידשו 
ללימוד  הנדרשים  השיפוצים  ושאר  חדשים  חלונות  והרצפה,  היסודות  את 

בישיבה.

הפנימיה

בתחילת שיפוצו של האולם, בז׳ ניסן תרס"א, כתב אדמו"ר מהורש"ב לבנו, 
אדמו"ר נ"ע:
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“בדבר הזאל .. בטח עושים שיהי׳ להם שם מקום ללון, והיינו לעשות חדרים 
אשר בכל חדר יהי׳ מקום לג’ בחורים )לא פחות(”.

כוונתו של הרבי הרש”ב, ככל הנראה, הייתה לבניית קומה שנייה לבניין ה’זאל 
בקומה  נבנים  החדרים  היו  אילו  אחרת,  שכן  לינה,  חדרי  יהיו  שבה  הגדול’, 

הכסף לשיפוץ הזאל הקטן, נתרם על ידי חסידים רבים שחפצו להשתתף בבניית בית 
הכנסת של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

לפנינו דוגמא למכתב של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, לחסיד ר' שמואל מיכל טריינין, 
שתרם סכום של אלף רובל לשיפוץ הזאל:

ב ח׳ חשון תער"ב

כ׳ הגביר המרומם והנכבד נדיב מפורסם מו"פ ווח"ס 
מהולל  כו׳  ירא־אלוקים[  ותיק־וחסיד,   =[ יר"א 

ומפואר שמו מו"ה שמואל מיכל טריינין יחי׳

אחדשה"ט

אם בעיני כה"ר ]= כבודו־הרמה[ יפלא על אשר לא השיבונו עד כה בעינינו לא 
יפלא, כי בדעתנו את ערך כה"ר ואת ערך פעולותיו ונדבות לבבו הטוב, אי אפשר 
הי׳ לנו לענות מתוך השאון והרעש אשר לא חדל עד היום הזה, מרוב האורחים יחי׳ 
יום, ומרוב הענינים הדורשים פתרון לשעה ולרגע, ואנחנו לא נדע מה  יום  הבאים 
ונאמר עם לבבנו לחשך את דברינו אל כה"ר לעת אשר ישקטו  ומה נאחר,  נקדים 

השאון וההמולה.

נתקבל  רובל־כסף[   =[ רו"כ  אלף  הסך  כי  לכה"ר  להודיע  מתכבדים  הננו  ועתה 
חמת  את  לשכך  ידנו  לאל  בהיות  הגדולה,  שמחתנו  את  רבה.  וברכה  בתודה  לידנו 
הנושים המציקים, אין לבאר. וברכת התמימים יחי׳ ומיסד המוסד, הנשיא שליט"א, 
רבים  ולא  במינם  מיוחדים  טובים  לעשות, מעשים  הגדיל  כי  תחול,  כה"ר  ראש  על 
כערכם, עשרו נאה לו והוא נאה לעשרו, כי יודע כה"ר להשתמש בו במקום הראוי 
ובאנשים מהוגנים, תמימים וישרים העוסקים בתורה ועבודת השי"ת תחת השגחתו 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשרי למי שזוכה להשתתף בזה, וכה"ר וחבריו הנדיבים 

יחי׳ נוטלים חלק בראש.

גם מלאכת בית החומה הולכת ונעשית ב"ה בהצלחה כפי אשר יכת]ו[ב לו ה׳ ]אליעזר[ 
קאפלאן יחי׳.

ויקבל החוה"ש מאדה"ש וכה"ט ]= החיים והשלום מאדון השלום וכל הטוב[ כנפשו 
וכנפש דושו"ט ]= דורש שלומו וטובתו[ ומכבדו כערכו הרם

 בשם בית-מסחר "תומכי-תמימים"
מנהל פועל יוסף יצחק שניאורסאהן
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הפתרון  ועל  חדרים,  בו  נבנו  לא  לפועל,  מאוד.  קטן  האולם  היה  הראשונה, 
שנמצא ללינה מספר הרה”ח ר’ שמריהו ששונקין ע”ה, שהגיע לליובאוויטש 

בתחילת תרס"ו, בזיכרונותיו:

עת  שהגיעה  כיון  אולם  כך.  על  ותמהתי  ראיתי  לא  לתלמידים  לינה  “מקום 
ומיוחדות  כפולות  דלתות  הקיר.  בתוך  הוא  המטות  שחדר  ראיתי  השינה, 
הותקנו מסביב לקירות ובלילה היו פותחים הדלתות ומעמידים אותן על צירים 

מיוחדים, והנה לך מטות חזקות וטובות.

היה  הישיבה,  לקיום  הראשונות  שבשנים  לספר  ידעו  הראשונים  התלמידים 
הבחורים  איך  להסתכל  הלילה  באמצע  הגדול  האולם  אל  בלאט  נכנס  הרבי 
ישנים וכאשר ראה שכולם שוכבים על צידיהם, היה נהנה במאוד על זהירותם 

גם בעת השינה”.

הרה"ח ר׳ רפאל נחמן כהן, שהגיע לליובאוויטש בשנת תרס"ז, מספר אף הוא:

וגם  והן הקטנים, היה באכסניות,  “מקום הלינה של התלמידים, הן הגדולים 
אדמו"ר  ובבית  נ"ע  רבקה  מרת  הזקנה  הרבנית  אצל  )גם  בתים  בעלי  אצל 
היו  שם  החדרים(.  )תלמידי  הגדול  בזאל  שלנו  כאלה  והיו  נ"ע(,  ]מהורש"ב[ 
איצטבאות נפתחות מהקיר ונתמכות בברזלים מיוחדים. המזרונים והכרים היו 
היו  ביום  משלו(..  לו  היה  שלא  )למי  ובקש  בתבן  ממולאים  משקים  עשויים 

המזרונים במחסן מיוחד”.

ובמקום אחר הוא מספר:

“בין תלמידי החדרים והשיעורים ואף בין תלמידי הזאל היו כאלה שלא היה 
להם כסף לשכור להם אכסניא והיו ישנים בביהכנ"ס הזאל הקטן או בהאולם 
הגדול שם היו אצטבאות נפתחות מהקיר ונסמכים בברזלים מיוחדים, ועל פי 
רוב הנה כר וכדומה היה כל אחד מביא מביתו אך על מה לישון, זאת אומרת 
זאת שיהיה  ולתפור  נקי  ותבן  גדול  . שק   . היו צריכים לסדר בעצמם  מזרון, 

למזרון”.

ומכל זה למדנו שבתחילה לנו באולם הגדול התלמידים המבוגרים הלומדים 
בו, אחר־כך הצטרפו אליהם תלמידי ה’חדרים׳ וה׳שיעורים׳ הלומדים במקומות 
אחרים. איסר גוטין, שלמד ב׳שיעורים’ בליובאוויטש בשנים תרע"ה־תרע"ז, 

סיפר:

ובלילה היו מרימים את המדפים האלה  “לפנים היו מדפים בקירות האולם, 
והנערים היו ישנים עליהם וביום היו מורידים אותם, כמו בקרון־רכבת. בימי, 

כל המדפים האלה היו מקולקלים, וישנו רק על השולחנות”.
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הזאל הקטן

הזאל הקטן, שימש בעיקר כבית הכנסת של הישיבה, וכמקום אמירת הדא”ח 
של כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע.

כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע מתאר את מבנה הזאל הקטן: “הביהמ"ד, הנקרא 
זאל הקטן, הוא אולם שמונה עשרה אמות ארכו ממזרח למערב ורחבו מדרום 
לצפון חמש עשרה אמות, גובה חמש אמות ורבע, פתחו במערב סמוך לקרן 
צפון נכנס מדביר קטן ארבעה אורך על ארבעה רוחב, שלשה חלונות גבוהים 
ורחבים בדרום ובקרן צפונית מערבית בביאה כיור מים, ושלשה חלונות גבוהים 

ורחבים בצפון.

ארון הקודש באמצע ביהכנ"ס ומימינו בקרן מזרחית דרומית, מקומו של הוד 
כ"ק  חתן  דודי  של  מקומו  לו  השלישי  פנוי,  מקום  לו  השני  אאזמו"ר,  כ"ק 
רז"א, החמישי מקומו  דודי  ליב, הרביעי מקומו של  ר׳ משה ארי׳  אאזמו"ר, 
של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, הששי מקומו של דודי רמ"מ, והשביעי פנוי הוא 

מוכן ומחכה על החתן של דודתי חי׳ מושקא.

ומעבר השני המקום הראשון הוא מקומו התמידי של הוד כ"ק אאזמו"ר, פתח 
המוביל להחדר של יחידות, ושם התפלל הוד כ"ק אאזמו"ר ורק כאשר יוצא 

לביה"כ הנה במקום הזה יושב לשמוע קרה"ת.

באמצע ביהכ"נ שולחן הקריאה.

אשר  שני  החדר  אל  פתח  וביניהם  גדולים,  תנורים  שני  ובו  המערבי  בכותל 
קודש  ארון  ובו  ארבעה,  למערב  ממזרח  רוחב  על  עשר  אחד  לצפון  מדרום 
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ושולחן קריאה ואיזה ספסלים.

היוצאת  התפלה  את  לשמוע  שבת  בכל  בא  הנני  אשר  ויותר  שנים  כשתי  זה 
מלבו לב אדם עליון זה הוד כ"ק אאמו"ר הרה׳׳ק, והגם כי גם בחול הי׳ מתפלל 

בביהכ"נ ובאריכות אבל אז לא יכולתי לבוא כי הנני יושב בחדר”.

בהמשך מתאר כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע את הזאל בימי ערב פסח: “הבית 
כנסת כולו מאיר, מנורה חדשה הביא אחד מהמתפללים, אשר כל השנה הוא 
דר בעירות הגדולות פטרבורג מוסקבה, כי בעל משרה הוא אצל השר הנודע 
פאליקוב, ורק שתי פעמים בשנה בא הביתה, על חדש תשרי, ועל חג הפסח, 

ובשנה זו הביא מתנה לביהכ"נ מנורה תלוי’ בשרשרות מוזהבות.

הבית הכנסת קירותיו מלובנים וזכוכית חלונותיו מבריקות, גם הספסלים נקיים 
בפרוכת  מכוסה  הקדש  הארון  אדומה,  משי  מפת  מונחת  הקריאה  שולחן  על 
מעשי  משי,  מרוקמת  אדומה  קטנה  במפה  מכוסה  העמוד  אדמדמת,  ירוקה 
ידי כבוד אמי מורתי הרבנית תי׳ מצויירת הכותל המערבי באמצע, ובאמצע 
פינותיו קבר רחל אמנו, קבר שמואל הנביא, קברי מלכי בית דוד וקברו של 
רשב"י, נ"ע, גם אלונטית לבנה תחובה בטבעת אצל פתח המבוא, והמנורות 

מאירות”.

אמירת  את  המתארת  מרתקת,  רשימה  נדפסה  ב’,  גליון  ‘התמים’  בחוברת 
הסליחות ותפילות ר”ה בזאל הקטן, בהשתתפות כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע: 
אולם  כבר  מצאתי  סליחות,  לאמר  הישיבה  לאולם  הבקר  באשמורת  “בבואי 
הגדול מלא מפה לפה. רוב הנאספים הלא הם האורחים החסידים שבאו על 

ר"ה להסתופף בצל קדושת אדמו"ר . . 

פתאום תנועת רעדה עברה באולם ונשמע בלחישה: הנה הרבי, הנה הרבי בא.

באמצע קהל העדה נפרץ בקושי משעול צר ואדמו"ר, איש בעל קומה בתואר 
פני אלקים, עובר במתינות למקומו המיועד בקרן זוית מזרחית־דרומית.

. . היום פנה, כבר נטו צללי ערב ולאולם הגדול נתקבצו ונתאספו כל האורחים 
הבאים עם מאות תלמידי הישיבה, מוריהם ומדריכיהם להתפלל תפלת ערבית 

של ר"ה . . 

עברו רגעים מספר והנה גם אדמו"ר בא..

טובה  לכל אחד לשנה  ומברך  בתוך הקהל  עובר   .  . כשגמר אדמו"ר תפלתו 
תכתב ותחתם . . לשנה טובה...

. מסדר "התשליך" נהרו כל קהל החסידים להאולם הגדול לאמר תהלים   .  
ואח"כ הכין כל אחד לעצמו מקום לעמידה לשמוע המאמר, כי בעוד שעה קלה 
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יבוא האדמו"ר לאולם לומר "תורה” מאמר חסידות חב"ד.

באמצע האולם קבעו מקום מיוחד לישיבת האדמו"ר, כסא ושולחן קטן, ומסביב 
פנוי  ומקום  יהי’ באמצע חלל  מ’ סתומה למען  כמין  סביב העמידו שולחנות 

שלא ידחפו עצמם קרוב להשולחן הקטן שבראשו ישב האדמו"ר.

בשורות  החסידים  עדת  קהל  כל  ועומדים  סובבים  השולחנות  מרכז  מסביב 
שורות, הצפיפות נוראה מאד.. אלה שלא הספיקו לעמוד בקירוב מקום עומדים 
עצמם  תולים   — מהצעירים    — מהם  והרבה  השולחנות  ועל  הספסלים  על 
כוונתם  כאחד  וכ]ו[לם  גבוה,  מקום  ובכל  התנורים  ובראשי  העמודים  בראשי 

רצוי’, למען יוכלו לראות בטוב את האדמו"ר בעת אמירת המאמר.

הושלך  תיכף  להאולם.  האדמו"ר  בא  ערבית  תפלת  זמן  מועד  כשהגיע   .  .  
לו  ואח"כ ישב  וכרגע כמימרא הפסיקו הניגונים. התפללו תפלת ערבית  הס 
יד השולחן הקטן העומד בתוך מרכז  האדמו"ר על מקומו שהכינו לפניו על 
השולחנות באמצע האולם . . מסתכל מפעם לפעם על קהל החסידים הסובבים 

אותו . . ”.

עוברים לזאל הגדול

עם הזמן, בסביבות שנת עת”ר, לא יכל הזאל הקטן להכיל את כמויות האורחים 
והתמימים שהגיעו להתפלל ולשמוע דא”ח מפי כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע.

הרה”ח ר’ רפאל נחמן כהן מספר בזכרונותיו על המעבר לזאל הגדול: “אינני 
יודע מאיזה זמן התחיל אמירת דא"ח בזאל הגדול, זה אני זוכר שבשמחת־תורה 
עת"ר )וכן התפלות דראש־השנה ויום־הכיפורים( הייתה התוועדות בזאל הקטן 
דא"ח  שאמירת  ונמצא  בשיפוצים[,   =[ ברעמאנט  הגדול  הזאל  שהיה  מחמת 
בזאל הגדול הותחל מלפני ר"ה עת"ר, וזה אני יודע וזוכר שחשון רס"ט )בעת 
הסתלקות הרז"א נ"ע( הייתה אז אסיפה בליובאוויטש מהרבה רבנים ועסקנים 
ועשירים, והמאמר היה אז בזאל הקטן, ועפי"ז מוכרח לומר שבאמצע רס"ט 

הותחל אמירת דא"ח בזאל הגדול.

 . . מלפנים היו מתפללים בליובאוויץ גם בר"ה ויוהכ"פ בזאל הקטן . . ובזאל 
הגדול היו לומדים הבחורים. בכל עש"ק לפני קבלת שבת היה כ"ק אדמונ"ע 
]מהורש"ב[ אומר דא"ח, גם־כן בזאל הקטן. אחר־כך התחילו להתפלל בראש־
וכן  הגדול,  בזאל  והאורחים(  התלמידים  שנתרבו  מצד  )אולי  ויוהכ"פ  השנה 
עם  יחד  מתוועד  היה  ההתוועדויות שאדמונ"ע  כן  הגדול.  בזאל  היה  הדא"ח 

התמימים ואנ"ש ברבים, בשמחת־תורה וי"ט כסלו, היו גם־כן בזאל הגדול.

הוכרחו  וממילא  הגדול,  בזאל  )רעמונט(  תיקונים  עשו  בסופה  בשנת תרס"ט 
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כן  גדול(,  דוחק  )והיה  הקטן  בזאל  עת"ר  דשנת  הנוראים  בימים  להתפלל 
בשמחת־תורה היו מוכרחים לסדר ההתוועדות בזאל הקטן...”.

הרה"ח ר’ חיים מרדכי פרלוב, שהגיע לליובאוויטש בתחילת תרס"ד, מפרט 

מעט יותר על כך:

]= קילקול, ריעוע[ בהתקרה  ונראה תיוהא  זה בשנת עת"ר  “כמדומה שהיה 
בזאל הגדול שצד אחד מהקורות שבתקרה והיה כמו תלוי באויר ואמרה הרבנית 
]רבקה[ זצ"ל למה כ"ק הרבי זצ"ל אפשר שלא יעשו ההתוועדות בשמחת־תורה 
בזאל שמתקבצים אנשים הרבה כל הישיבה וכו’ וגם אורחים הרבה היו באים 
על ימים אחרונים דחג־הסוכות )וגם מבעלי־בתים בעיר היו מורגלים אחדים 
לבוא( ומרקדים הרבה ואמרה שאפשר שיש חשש סכנה מחמת הקורה הנ"ל, 
ואמר הרבי זצ"ל שאין דבר, שלא יש מה לחוש. ואמרה היא: ׳נוא, אויב דוא 
נעמסט אויף זיך ]= נו, אם אתה לוקח על עצמך[’, ואמר הרבי זצ"ל: ׳וויבאלד 
אז מען האט שוין איבערגערעדט וועגען דעם דארף מען ניט ]= מאחר ודובר 
על זה, לא צריך[’, ועשו ההתוועדות בזאל הקטן . . ואחר יום־טוב תקנו בזאל 

הגדול מה שהיה צריך לתקן”.

שהיה  הסדר  אודות  על  לנו  מספר  בזכרונותיו,  ר’ שמריהו ששונקין,  הרה”ח 
נהוג אז:

“ביום השישי מיד אחרי תפלת מנחה, היו מכינים את המקום. העמידו ארבעה 
שולחנות גדולים וארוכים באמצע האולם לארבע הפאות: מזרח, מערב, צפון 
העומד  השולחן  באמצע  השולחנות.  אריכות  ערך  לפי  ביניהם  והחלל  ודרום 
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לצד צפון, העמידו כסא בשביל הרבי. כאשר ישב הרבי על הכסא היו פני קדשו 
לצד צפון. מצד השני של השולחן עמד תמיד לנגדו בנו, רק רוחב השולחן היה 

מפסיק ביניהם. מסביב שולחנות עמדו התלמידים והאורחים . . 

 . . פתח האולם הגדול היה בכותל מזרח והרבי כשנכנס היו פני קדשו מועדות 
השולחנות  את  מפרקים  היו  כשנכנס  מיד  ולכן  מזרחית  דרומית  הקרן  אל 
מקציהם בהזוית דרומית מזרחית, ואף כי היה נעשה קצת שערוריה מהאנשים 
הנאלצים לעזוב את מקומם רגעית, אולם בפני הרבי, מפני גודל הדרך ארץ, 

היתה הסערה הרגעית נהפכת תיכף ומיד לדממה”.

הרה”ח ר’ רפאל נחמן הכהן כותב גם כן:

בכל ליל שבת־קודש אחרי הדלקת הנרות היה בא אדמונ"ע ]מהורש"ב[ מביתו 
לאולם הגדול של הישיבה והיה אומר מאמר דא"ח )הערה: היה זמן שהיה אומר 
דא"ח בזאל הקטן ובמשך הזמן שנתרבו התלמידים וכן האורחים הבאים לש"ק 
התחיל להגיד בזאל הגדול(. לפני כניסת אדמונ"ע היו מסדרים את השולחנות 
בצורת ריבוע והרבי היה יושב בתוך הריבוע על יד שולחן לצד דרום. מולו — 
מצדו השני של השולחן — היה עומד בנו )כ"ק אדמו"ר ]מהוריי"צ[ זי"ע( וכל 
הקהל מסביב )על הרצפה, ספסלים ושולחנות — כמובן לא על השולחנות של 

הריבוע(.

 . . בשבתו על הכסא )הערה: הכסא היה פשוט, לא מרופד. פעם הביאו כסא עם 
ריפוד ולא רצה לשבת עליו( היה מסתכל כמה שניות בפני בנו שעמד מולו ובנו 
היה מסתכל בפניו )וכן כל זמן אמירת הדא"ח )בערך שעה ויותר( לא הסירו 

העינים זה מזה ולפעמים היה הבן מתכופף אל אביו( . .

 . . אחרי סיומו היה נכנס )אתו היה נכנס עוד מישהו( לחדר שני )היה במזרח 
דרום של הזאל( לנוח, כי היה רטוב מזיעה. ישב שם כרבע שעה ואח"כ הלך 

לביתו”.
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מהפך בליובאוויטש

לתלמידי  קרא  הרש"ב  הרבי  בליובאוויטש.  דבר  נפל  תרס"א  תורה  בשמחת 
להיות  נבחרו  הם  כי  להם  הודיע  מיוחד  ובמעמד  תמימים  תומכי  ישיבת 
זו  תהיה  הרבי,  אמר  הראשון,  בשלב  הגאולה.  להבאת  במלחמה  החלוץ  חיל 
השני  בשלב  והרפורמים;  המשכילים  ה׳",  אויבך  ש"חרפו  אלה  מול  מלחמה 
תהיה המלחמה מול אלה שמקיימים תורה ומצוות, אולם יהיו בקטגוריה של 
"חרפו עקבות משיחך". חיל החלוץ במלחמה זו, על שני שלביה, יהיו תלמידי 

התמימים:

אלה  הינם  הם  דוד,  בית  במלחמת  לשרת  שצריכים  אלה  הם  "'תמימים' 
ה',  אויבי  מידי  משיחא  דעקבתא  בדרא  ישראל  כלל  את  להציל  שצריכים 
תלמידיהם,  ותלמידי  המסוכנים  החדרים  ותלמידי  השכלה  מפיצי  חברת 

מחרפי ה' ומחרפי עקבות משיחך.

היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. הסדר בגשמיות הוא שעל 
איש הצבא להיות בריא, לא רק שלא יהיה בעל מום, כי אם בריא בכל רמ"ח 
אברים ושס"ה גידים, שכן כדי שאיש הצבא יוכל להיות בן חיל – עליו להיות 

בריא, כך הסדר בגשמיות ומכ"ש ברוחניות".

בשיחת קודש מכ"ף מר־חשון ה'תשמ"ה, מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א 
את מהות העבודה, כפי שניתנה ע"י הרבי הרש"ב:

" 'בית דוד' קאי על גילוי אורו של מלך המשיח — משיח בן דוד. ומלחמת בית 
— קאי על העבודה דהפצת המעיינות חוצה, שעי"ז פועלים את ביאת  דוד 
משיח צדקנו, כמענה מלך המשיח להבעש"ט על שאלתו "אימתי קאתי מר" 
)תורת  החסידות  דתורת  המעיינות  כאשר  חוצה",  מעינותיך  "לכשיפוצו   —

הבעש"ט( ודרכי עבודתו יפוצו בעולם.

והצורך בענין של מלחמה — מכיון שישנם אלו שמנגדים לכך, ובלשון חז"ל: 
"אם ראית דור אחר דור מחרף, צפה לרגליו של משיח, ומאי טעמא — אשר 
חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך", כלומר, ישנם ב' דרגות — דורות 
של מחרפים: דור ראשון — "אשר חרפו אויביך ה"', אלו שאינם מאמינים בה', 
בתורתו ובמצוותיו: ודור שני — "אשר חרפו עקבות משיחך", שבסוג זה יכולים 

להיות אפילו בני תורה, אלא שחלשים הם באמונת הגאולה וביאת המשיח.

מלחמה  דוד,  בית  למלחמת  לצאת   — דוד  בית  חיילי  של  תפקידם  וזהו 
שמתנהלת "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי" — גילוי והפצת פנימיות התורה, 

תורת החסידות, וחיזוק האמונה בגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו".
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כדי להבין את המהפכה שחולל הרבי הרש"ב באותה שיחה, אנו חייבים לחזור 
אחורה, אל זמנו של רבינו הזקן ושלושת הרביים שאחריו עד לרבי הרש"ב, 

ולבחון את היחס שניתן אז לצעירי הצאן.

מידע רב על חיי החסידים בדורות קודמים ניתן למצוא בלקוטי דיבורים ובשאר 
רשימותיו של הרבי הריי"צ. קשה למצוא איזכורים למעמדם של צעירי הצאן. 

למה? כי פשוט לא היה להם מעמד...

של  לישיבתו  להכנס  שרצה  שמי  לומדים  אנו  הריי"צ  הרבי  של  מרשימותיו 
רבינו הזקן, או כפי שזה נקרא אז ׳החדרים׳, היה צריך להיות גאון אדיר, בקי 
בש"ס ופוסקים, כדי להכנס למחלקה הנמוכה ביותר. סביר להניח שצעירי הצאן 
בישיבה שהתייסדה  הצעירים שלמדו  הבחורים  גם  להכנס לשם.  הצליחו  לא 

הצמח־ בזמן  בליובאוויטש 
ההווייה  במרכז  היו  לא  צדק, 

החסידית באותו דור.

הריי"צ  הרבי  של  ברשימותיו 
ואין  כמעט  הרביים  שאר  על 
זקני  התייחסות לצעירי הצאן. 
איתם  במרכז,  היו  החסידים 
היו  והם  מדבר,  היה  הרבי 
צעירי  מאמריו.  על  חוזרים 
תמיד  לא  זאת,  לעומת  הצאן, 
לשמוע  להכנס  רשות  קיבלו 

מאמרים.

את  ייסד  הרש"ב  הרבי  כאשר 
התחלף.  הכל  תמימים,  תומכי 
להיות  הפכו  הבחורים  פתאום 
המרכז. היו משפיעים, היו זקני 
היו  התמימים  אבל  החסידים, 
עוד  מדהימה  תפנית  במרכז. 

החנית  חוד  להיות  הפכו  התמימים  אז,  תרס"א.  תורה  בשמחת  אירעה  יותר 
של המלחמה להבאת הגאולה. המלחמה היא מלחמתם של כל החסידים, אבל 
התמימים הם המנהיגים את המלחמה. באותו מעמד, למעשה, הרבי הרש"ב 
בהנהגת  להם  שיסייעו  כוחות  להם;  היו  לא  שמעולם  כוחות  לתמימים  נתן 

המלחמה הקשה.

הרבי  שהעניק  המיוחד  היחס  על  כלשהו  מושג  לנו  לתת  יכול  הבא  הסיפור 

המלחמה האחרונה

29
דמיםלומעשיבל|לימ ממילי מכבתי



הרש"ב לתלמידי התמימים:

תמימים  בתומכי  תלמיד  שהיה  יהודי  הייטס  לקראון  הגיע  תשל"ח  בשנת 
בליובאוויטש, אך לאחר הסתלקות הרבי הרש"ב עזב את חסידות חב"ד. הוא 
הגיע ל-770 להקפות. בשיחה עם מספר תמימים, סיפר אותו יהודי כי דווקא 
היחס הכל כך קרוב שקיבל מהרבי הרש"ב, היה בעוכריו: "היה לנו קשר אישי 
מיוחד עם הרבי, והרגשנו ממש כמו בנים", הוא סיפר, "ולאחר שהרבי הסתלק, 
הכאב שלי היה כל כך עמוק, עד שחשתי שהכל נגמר". כשסיפרו לו שהכל 
ממשיך, והתמימים של היום לומדים בהתמדה גדולה את המשך תרס"ו, אותו 

שמע מפי קודשו של הרבי הרש"ב — הוא היה המום...

הקשר האישי בין הרבי לבחורים המשיך גם לאחר הסתלקותו של הרבי הרש"ב. 
בנו וממלא מקומו הרבי הריי"צ התייחס לתמימים ביחס קרוב במיוחד. ועדות 
זקני החסידים מהדור האחרון, שמעידים  בזכרונותיהם של  ניתן למצוא  לכך 

יותר מאלף עדים על היחס האישי שקיבלו מהרבי הריי"צ.

נגד מי המלחמה?

בשיחות רבות מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א את אופיה של מלחמת בית 
דוד; החל בהגדרת אלו "אשר חרפו עקבות 

משיחך", וכלה בדרך המלחמה בהם.

מפרט  ה'תשמ"ה  שרה  חיי  ש"פ  בשיחת 
מי  באריכות  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
מתמקדת  שבהם  בדורנו,  אנשים  אותם  הם 
המלחמה: יהודים שומרי תורה ומצוות, שיש 

להם חלישות בעניין הגאולה:

"לפני הגאולה יהיו שני דרגות — דורות 
)דור  ראשונה  דרגא   : מחרפים  של   —
הראשון( — "אשר חרפו אויבך ה"', אלו 
ומצוותיו,  לתורתו  להקב"ה  שמנגדים 
חרפו  "אשר   — השני(  )דור  שני'  ודרגא 
הם  שבכלל  יהודים  משיחך",  עקבות 
שיש  ועד  ובתורתו",  בה'  "מאמינים 
ואעפ"כ,  תורה",  בני  "פיינע  ביניהם 
כדי  ועד  הגאולה,  באמונת  הם  חלשים 

כך ש"חרפו עקבות משיחך", היינו, שמחרפים ומלעיגים מענין זה!
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והרי זה פלא גדול ביותר :

מי הי' יכול לתאר לעצמו לפני שמונים שנה שתקום "ברי' משונה" כזו : יהודי 
ש"מאמין בה' וכתורתו", ואעפ"כ לועג ומחרף "עקבות משיחך"!

. .  אמנם, בימינו אלו — קם הדבר והי' לעובדה מציאותית:

ישנם יהודים שומרי תומ"צ "אשר חרפו עקבות משיחך": כאשר יהודי אומר 
שנמצאים אנו בזמן ד"עקבות משיחך", "הנה זה עומד אחר כתלנו" — אינם 
יכולים לסבול זאת, ועד שהם מחרפים ולועגים מזה! ולא עוד אלא שמחנכים 

ילדי ישראל ברוח זו — לחרף "עקבות משיחך", רחמנא ליצלן!".

עונה  הזו  על השאלה  "חרפו עקבות משיחך"?  אותם אלה אשר  עושים  ומה 
הרבי מלך המשיח שליט"א במספר הזדמנויות, בהם הוא מוסיף פרטים שונים.

בשיחה הבאה, מש"פ תבוא ה'תשמ"ב, מסביר הרבי שמטרתם היא להלחם נגד 
הפצת המעיינות חוצה:

אין להתפעל   — ועיכובים על הפצת המעיינות חוצה  ישנם מניעות  "כאשר 
מזה כלל וכלל, וצריכים לדעת שזהו הענין ד"אשר חרפו עקבות משיחך"! 
חרפו",  "אשר  כאלו  ישנם  אזי  משיחך",  ב"עקבות  נמצאים  שכאשר  היינו, 
בהפצת  יותר  עוד  להוסיף  צריכים  ואדרבא:  מהם,  להתפעל  מה  אין  ולכן, 

המעיינות חוצה.

. . ואלו "אשר חרפו גו"' — אוי ואבוי להם! ואין כאן המקום להאריך בזה".

בשיחת ליל הושענא רבה ה'תשמ"ג, אומר הרבי מלך המשיח שליט"א תפקידם 
של התמימים, חיילי בית דוד, הוא להילחם נגד אותם אלה שלא רוצים שיכריזו 

"משיח נאו":

"ב"עקבות משיחא" ישנם כאלו "אשר חרפו עקבות משיחך", כלומר, שהם לא 
רוצים שיכריזו ויצעקו "משיח נאו", למרות שגם הם יודעים שע"פ ההוראה 

הברורה שבגמרא ומדרשי חז"ל נמצאים אנו בזמן ד"עקבות משיחך".

וזוהי מלחמתם של "חיילי בית דוד" — הארה וגילוי דמשיח צדקנו — לצאת 
כנגדם, ולחזק את האמונה בביאת משיח צדקנו".

התמימים — החיילים של הרבי

כשמסתכלים על עבודת השליחות וה'מבצעים' של הרבי בהכנת העולם לקבלת 
פני משיח, החל מתחילת הדור השביעי, רואים בדיוק מי היו החיילים של הרבי; 
את מי שלח הרבי למשימות הכרוכות במסירות נפש גשמית ורוחנית, ועם מי 
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חולל הרבי את המהפכה הרוחנית בדור האחרון: היו אלה תלמידי התמימים.

כבר מראשית נשיאותו העניק הרבי מלך המשיח שליט"א יחס אבהי מיוחד 
לתמימים. זה התבטא בעיקר בברכה המיוחדת שמעניק הרבי לתמימים בערב 
יום כיפור, תחת הכותרת "ברכת הבנים". לא פחות. הרבי קרא לתמימים לחדרו 
הקדוש, ואמר להם שמכיוון שיש מנהג לברך את הבנים בערב יום כיפור, הוא 

יקיים את המנהג בברכה שיעניק להם.

הרבי הריי"צ, ואפילו הרבי הרש"ב מייסד הישיבה, לא העניקו ברכת הבנים 
לתמימים. הרבי, שראה את המערכה הכבידה שתעמוד מול התמימים בצאתם 

למלחמה, העניק להם כוחות חדשים שלא הוענקו להם בדורות קודמים.

בחיי התמימים. בשנים  ביותר  זה הפך במשך השנים למעמד המרגש  מעמד 
ממש  של  יחידות  הקדוש.  בחדרו  התמימים  את  לברך  הרבי  נהג  הראשונות 
עשרות  את  מלהכיל  צר  שהמקום  לאחר  מסויים,  בשלב  הרבי.  של  לבנים 
התמימים, היה הרבי עומד בפתח חדרו והתמימים עמדו בגן עדן התחתון. משם 
עבר המעמד המרגש למבואת הכניסה של 770, ורק לאחר שגם שם לא היה 

מקום, החל הרבי לברך את התמימים בזאל הקטן.

במשך השנים אמר הרבי מלך המשיח שליט"א בשעת הברכה ביטויים מבהילי 
אוזן על תלמידי התמימים, המבהירים את תפקידם המיוחד של התמימים בדור 
הזה. בעת הברכה בשנת ה'תשל"ד, לדוגמא, אמר הרבי מלך המשיח שליט"א: 
"הרביים יבצעו על ידכם את שליחותם בעלמא דין, נשמות בגופים, לעשות לו 

ית' דירה בתחתונים, מתוך שמחה וטוב לבב".

הקשר העצמי הזה העניק לתמימים את הכוחות המיוחדים להנהיג את מלחמת 
בית דוד בדור הגאולה.

בחזית השליחות

כבר בשנת ה'תש"ד, כאשר החל הרבי הריי"צ לשלוח שלוחים אל ערי השדה 
האמריקאיות על מנת להפיץ את המעיינות חוצה, היו אלו התמימים שנשלחו 
לייסד ישיבות ולשהות בעיירות אלו, מה שנקרא בהמשך בשם "מרכז שליחות".

בשנת ה'תש"ח כתב הרבי הריי"צ מכתב לתלמידי התמימים, על החובה והזכות 
בהליכה ל'מרכז שליחות':

"עליכם יקיריי וחביביי תלמידי התמימים שי', החובה והמצווה, אשר כל אחד 
מכם יתרום תרומה בזמן קבוע מזמני חופש הקיץ, לבקר באיזה מקום לעורר 
וסדרי  החינוך  אודות  על  המורים,  ואת  ההורים  את  ישראל,  עדת  קהל  את 

הלימוד והנהגה".
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אחרי יו"ד שבט ה'תש"י, המשיך הרבי מלך המשיח שליט"א לעסוק בענייני 
ה'מרכז שליחות', ועודד את התמימים לעסוק בכך.

בקיץ ה'תשי"א, יצאו עשרות תמימים לנסוע לכל רחבי ארצות הברית בשליחות 
המל"ח. לפני הנסיעה, נכנסו התמימים ליחידות מיוחדת אצל הרבי, בה עורר 

אותם הרבי לעסוק במקום שליחותם בהפצת בשורת הגאולה:

בזמן  כבר  נמצאים  שעכשיו  אמר  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  להם,  תמסרו  "וכן 
. . וצריכים להתכונן לכך ע"י  ש"הנה זה עומד אחר כותלנו", "הנה זה בא" 

אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל".

ללמוד  ניתן  שליחות',  ל'מרכז  שנסעו  לבחורים  הרבי  שייחס  החשיבות  על 
מהסיפור הבא: א' הבחורים שנסע בשליחות המל"ח, דיווח לרבי מלך המשיח 
שליט"א עם שובו שביקר אצל א' מזקני החסידים, והלה לא ניגש לפתוח את 
הדלת לפני שלבש את כובעו ומעילו, והרבי הגיב: "יכולים להיות במרחקים 

ולהיות יותר קרוב ממי שנמצא כאן".

בזמן הנסיעה עצמה, הורה הרבי מלך המשיח שליט"א לבחורים כי יקחו עמם 
בנגלה  מסויימים  ענינים  בלימוד  יעסקו  הנסיעה  ושקודם  הרבי,  של  תמונה 

וחסידות, כך שיוכלו לחזור על כך במקומות בהם אין הספרים מצויים.

שבאוסטרליה.  מלבורן  בעיר  חדשה  גדולה  ישיבה  הוקמה  ה'תשכ"ז  בשנת 
בחר  הישיבה,  בהקמת  גוטניק, שעסק  הכהן  חיים  שניאור  הרב  לבקשתו של 
הרבי מלך המשיח שליט"א ששה בחורים, שיסעו בשליחותו לחזק את הישיבה.

ברכת התמימים ערב יום כיפור
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לאחר הסכמתם של אותם בחורים, ערך הרבי התוועדות מיוחדת לרגל צאתם. 
חסידי  לנסיעת  לאוסטרליה  השליחות  את  הרבי  השווה  ההתוועדות,  במהלך 
כ"ק אדמו"ר האמצעי לארץ הקודש; אז, אמר הרבי, טענו החסידים מה יהיה 
כתבי  להם  שישלח  האמצעי  אדמו"ר  להם  וענה  שלהם,  החסידות  לימוד  על 
חסידות, אבל בכל זאת, תמה הרבי, לכאורה, מה יהיה עם העניין של "ראיית 
פני  את  השליחות,  בעת  לעצמם,  ברגע שמציירים  הסביר,  אלא,  הרב"?  פני 

הרבי – הרי זה פועל הכל.

במהלך השנים זכו התלמידים השלוחים לאוסטרליה לקירובים מופלאים מהרבי 
מלך המשיח שליט"א, החל מיחידות מיוחדת לפני צאתם, וכלה במשלוח מצות 
הוראתו של הרבי מלך המשיח  פי  על  חג הפסח. הטיסה לאוסטרליה,  לרגל 
שליט"א, היתה דרך ארץ הקודש, כאשר בכל פעם הם זוכים לביקורים אצל 

אישים רמי מעלה, כאות הוקרה על שליחותם המיוחדת.

העבודה היחידה

לאחר שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א, עם מסירתה של האחריות על הבאת המשיח 
לכל אחד ואחד מישראל, שוב היו אלו התמימים שעמדו בחזית.

שהסתובבו  טנקים  התמימים  הוציאו  ניסן,  כ"ח  שישי  ביום  השיחה,  למחרת 
הדו"ח  על  הגאולה הקרובה.  על  העיר  תושבי  לכל  ופרסמו  יורק,  ניו  ברחבי 
פעולה  ותהא  ות"ח  "נתקבל  שליט"א:  המשיח  מלך  הרבי  השיב  מהפעילות, 

נמשכת ובהוספה והזמ"ג והענין. אזכיר עה"צ".

דוברוסקין  מ.  התמימים  החליטו  השיחה,  אמירת  לאחר  יומיים  במוצש"ק, 
וש. גרינברג לערוך מפתח ענינים בענייני גאולה ומשיח, מתורתו של משיח. 
לקראת סוף השבוע הגיעה החוברת מבית הדפוס, וחולקה בכינוס שנערך ע"י 

"המטה העולמי להבאת המשיח", שהוקם אף הוא באותם ימים.

יומיים אחר כך, בהתוועדות ש"פ תזריע־מצורע, התייחס הרבי מלך המשיח 
שליט"א לפעולתם של שני התמימים )בלתי מוגה(:

גופא,  התורה  ובלימוד  התורה,  בלימוד  להוסיף  יש  הגאולה  את  לזרז  "כדי 
כסוגיית  צדקנו,  ומשיח  הגאולה  אודות  לסוגיות  בנוגע  מיוחדת  הדגשה 
ספרי  ישנם  שלאחרונה  וכיון  וכיו"ב.  סוטה  ובמס'  סנהדרין  במס'  הגמרא 
יותר למצוא את כל  – קל  כו'  המפתחות על סדר האותיות על כל מאחז"ל 

העניינים הקשורים עם גאולה ומשיח כו'".

בהמשך, יצאה החוברת פעם שניה עם הוספות רבות, ובפתח הקובץ נדפסה 
שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א.
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בדיונים והאסיפות שנערכו לאחר שיחת כ"ח ניסן, הועלו הצעות רבות, ועל 
כן הוחלט להקים את 'מטה התמימים העולמי', שירכז את הפעילות העניפה 

בענייני גאולה ומשיח. על המטה הופקדו התמימים ש. הומינר ומ. טעלזנער.

'מסביב  ומשיח  גאולה  ענייני  לימוד  על  היתה  שהתקבלו,  ההחלטות  אחת 
שעות  בכל  לימוד  של  משמרות  יתקיימו  בעולם  חב"ד  ישיבות  בכל  לשעון': 
היממה, כך שלא יהיה רגע אחד בלי שמניין תמימים אי שם בעולם עוסקים 

בלימוד ענייני משיח וגאולה.

על הצעה זו, ועל ההודעה שהמשמרות אכן התחילו, ענה הרבי מלך המשיח 
שליט"א: והזמ"ג להצלחה גם בזמן זה, אזכיר עה"צ".

מספר שבועות לאחר תחילתו של 'המעגל העולמי', בכ"ח אייר, התעניין הרבי 
הזמן שעבר  במהלך  נמשך.  אכן  העולמי  המעגל  האם  מלך המשיח שליט"א 
מאז, עשו תלמידי התימים פעולות רבות, אשר רבו מספור, בענייני הגאולה 

ומלך המשיח, אשר זכו לעידודים רבים מהרבי מלך המשיח שליט"א.

נצחון המלחמה

החל משנת ה'תשמ"ו, החל הרבי מלך המשיח שליט"א להזכיר פעמים רבות 
את הניצחון הקרב במלחמה.

בשיחת ש"פ דברים של אותה שנה, אמר הרבי מלך המשיח שליט"א:

"תלמידי תומכי תמימים הם "חיילי בית דוד", שתפקידם ושליחותם לצאת 
ל"מלחמת בית דוד", לגלות בעולם את הגילוי אור דמשיח בו דוד, ע"י הפצת 
חרפו  אשר  ה'  אויביך  חרפו  "אשר  מאלו  להתפעל  מבלי  חוצה,  המעיינות 

עקבות משיחך",

ודבר ברור הוא שינצחו במלחמה זו שהרי "מה כתיב בתרי' ברוך ה' לעולם 
הנצחון  על  כביכול,  הקב"ה,  של  שבועתו  שבועה,  של  לשון  ואמן",  אמן 

ד"מלחמת בית דוד"".

מספר חודשים לאחר מכן, בשיחת ט"ז אלול, הסביר הרבי מלך המשיח שליט"א 
מדוע דוקא שנה זו היא הזמן המתאים לסיים את המלחמה:

תמימים,  תומכי  ישיבת  להתייסדות  שנה  פ"ט  מלאו  תשמ"ו  אלול  "בט"ו 
ומתחילה שנת התשעים.

והנה, ע"פ המנהג המקובל מהבעש"ט ואדמו"ר הזקן לומר קאפיטל תהלים 
המכוון למספר השנים — יש לומר, שהתקופה דסיום פ"ט שנה לישיבת תומכי 
תמימים קשורה עם סיום קאפיטל פ"ט בתהלים, שסיומו וחותמו "אשר חרפו 
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אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך" "ברוך ה' לעולם אמן ואמן".

ומזה מובן, שזמן זה מסוגל ביותר לעבודת "חיילי בית דוד" להשלים ולסיים את 
 — ואמן"  ובאופן ד"אמן  נצחון המלחמה עם אלו "אשר חרפו עקבות משיחך", 

קיום ותוקף הענין, עד שרואים כבר את ביאת משיח".

המלחמה.  נצחון  את  רבות  פעמים  עוד  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  הזכיר  מאז, 
בשיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח, לדוגמא, הזכיר הרבי את אופן המלחמה, ואת הנצחון 

בה:

עקבות  חרפו  אשר  ה'  אויביך  חרפו  "אשר  ביותר,  למטה  הירידה  גודל  "מצד 
דוד",  בית  "חיילי  של  פעולתם  ע"י  דוד,  בן  דמשיח  האור  גילוי  צ"ל  משיחך", 
תלמידיו ושלוחיו כו' של נשיא דורנו, בהפצת המעיינות חוצה, עד לחוצה שאין 
 — ואמן"  אמן  לעולם  ה'  ד"ברוך  הענין  את  פועלים  ועי"ז   .  . ממנו  למטה  חוצה 
)מלשון  בעולם  וכו'(  העצם  )שם  הוי'  גילוי  המשכה(  מלשון  )"ברוך"  המשכת 
כידוע  ואמן",  ד"אמן  באופן  בתכלית(,  לחוצה  עד  ית',  דאורו  והסתרה  העלם 
ש"אמן" מורה על הנצחון במלחמה, ובזה גופא "אמן ואמן", באופן כפול, להורות 
על הקיום והתוקף באופן נצחי — כי, לאחרי הבירור דתחתון יפול למטה ממנו, 
"אשר חרפו עקבות משיחך", מתבטלת אפילו הפשרות לעניו של גלות, גאולה 

האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות".

ניצחנו!

הסופית:  הפצצה  את  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מטיל  ה'תשנ"ב,  וירא  בש"פ 
עבודתם של התמימים, חיילי בית דוד, מסתיימת ונשלמת. עומדים כבר מוכנים 

לקבל את פני משיח צדקנו:

מסתיימת  שבו  דוד,  בית  חיילי  ולתלמידיו  לאדנ"ע  השלישי  דור   — זה  "בדורנו 
ונשלמת עבודתם של חיילי בית דוד להביא את הגאולה בפועל ממש ע"י דוד 
מלכא משיחא, וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא דין 
שכבר נסתיימה ונשלמה כל העבודה, ועומדים מוכנים לקבלת דוד מלכא משיחא, 
ועאכו"כ לאחרי המשך העבודה דחיילי בית דוד בהפצת המעיינות חוצה במשך 

ארבעים שנה, באופן ש"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע"".

כעבור מספר שבועות, בשיחת ש"פ וישלח ה'תשנ"ב, הסביר הרבי מלך המשיח 
שליט"א שהמלחמה נסתיימה בשלימות עם סיום שנת הפ"ט, בי"א ניסן ה'תנש"א:

 ""חיילי בית דוד" שלוחמים "מלחמת בית דוד" ומנצחים את אלה "אשר חרפו 
נעשה  שכבר  כפי   – הידועה(  בהשיחה  אדנ"ע  כ"ק  )כדברי  משיחך"  עקבות 
בשלימות בסיומה של שנת הפ"ט שמסיימים מזמור פ"ט )בגימט' פדה( בתהלים 
באופן ד"ברוך ה' לעולם אמן ואמן", ועתה נמצאים בשנת הצדי"ק, הקשורה עם 

ביאת משיח צדקנו ובנין ביהמ"ק השלישי".
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יום חמישי, כ"ג אלול תשמ"ז

בליל אמש והבוקר הגיעו ל-770 אורחים 
השעה  ולקראת  תבל,  קצווי  מכל  רבים 
בצפיפות  הכנסת  בית  הי'  בבוקר   10:00

גדולה.

את  עמו  לקח  ל'שלישי'  אד"ש  כשעלה 
קדיש'  ה'חצי  את  מתוכו  ואמר  הסידור 
כל  את  אמר  אח״כ  הקריאה.  שלאחר 
את  אמר  התפלה  סיום  עד  ה'קדישים'. 
המשניות ואח"כ אמר עם הציבור תהלים. 
כבר  האם  שאל  התהלים  אמירת  בסוף 

החזן גמר וענו שכן ואמר את הקדיש.

בשעה 3:40 נסע לאוהל וחזר ב-8:50.

למטה  התקיימה  ומעריב  מנחה  תפלת 
לתשרי  שהגיעו  הרבים  האורחים  לרגל 

הבעל״ט.

הרבי סיים את משנת ״רבי חנני'..." ואמר 
)עם  מנחה  תפלת  אח"כ  דרבנן.  קדיש 
תפלת  התפללו  מכן  ולאחר  הקדישים( 

מעריב.

לפני שירד לתפלת מנחה בירך חתן וכלה 
בברכת מזל טוב במאור פנים.

יצא לאור הערב מכתבו הכללי של הרבי 
הנושא  )באידיש(  השנה  ראש  לקראת 
פ' תבוא,  קודש  את התאריך "ערב שבת 

יומן תשמ"ח



חשבון  הרבי  דורש  במכתב  אלול״.  ח"י 
צדק בפרטיות בג' העמודים תורה עבודה 

ההנהגה  וכו'  ולהשלים  ולתקן  וגמ״ח, 
בשנת השמיטה.

יום שישי, כ״ד אלול

בבוקר כשהגיע מביתו חיכה הצלם רלוי״צ 
שי' פריידין ליד פתח המדרגות, כשנכנס 
במאור  עליכם"  "שלום  לו:  אמר  הרבי 

פנים.

הרש״י  על  אד״ש  כ״ק  הודיע  בערש״ק 
עליו ידבר בהתוועדות דש״ק, הרבי סימן 

אהלי  דישיבת  וביאורים  הערות  בחוברת 
תורה בהערה מס' ח״י ומס' י"ט.

התפלות  של  הבימה  את  הכינו  בערש״ק 
יזכו  הרבים  האורחים  שכל  כדי  לשבת 
ובסיום  שבת,  בקבלת  אד״ש  את  לראות 

תפלת ערבית אמר הרבי 'קדיש'.

ש״ק פ' נצבים־וילך, כ"ה אלול

לאמירת  הרבי  נכנס  בבוקר  ב-8:30 
"קדיש״,  אמר  הספרים  בין  תהלים. 

וכמו״כ בתפלת שחרית ומנחה.

בשעה 1:30 נכנס להתוועדות.

בחלוקת משקה ניגשו:

בית  עבור  קוסקאס  שי'  ישראל  הת'   .1
חב"ד בפאריז.

בית  עבור  זילברשטיין  שי'  זושא  ר'   .2
חב״ד בסנטר שבמונטריאל.

דינער  עבור  דוכמאן  שי׳  שלום  ר'   .3
לכולל חב״ד שייערך אי״ה מחר ביום א'.

מגבית  עבור  צירקינד  שי׳  שמחה  ר'   .4
לכולל חב"ד במונטריאל.

אחרי חלוקת המשקה פנה לר' מ. ל. שי' 
לו  נתן  ואח"כ  לחיים,  לומר  לו  והורה 

חתיכת עוגה.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:20.

לאחר תפלת מנחה הכריז ר' שמשון שי' 
שנים  עשר  ומתמלאים  שהיות  סטאק 
לחברת "שמחת שבת ויו״ט" — מתבקשים 

כולם להגביה תרומותיהם )במוצש״ק(.

התקיימה  ש״ק  מוצאי  של  ערבית  תפלת 
לאחר  דקות  ומספר  הקטן,  בביהכנ״ס 

סיומה נסע הרבי לביתו.

בשעה 10:50 חזר הרבי ל-770.

כניסת  לרגע  עד  ורקדו  שרו  בביהכנ״ס 
הרבי ל״סליחות".

בשעה 1:00 הרבי נכנס לסליחות.

לאחר אמירת הסליחות המשיכו בריקודים 
עוד שעה ארוכה.

נסע  הרבי  סליחות  לאחר  דקות  כמה 
לביתו.

יום א', כ״ו אלול:

חלוקת הדולרים ארכה כשעה ורבע בערך.

קונין  שי'  שלמה  ר'  העוברים  בין 
)בהתייחס  שאלו  אד״ש  )מקליפורניה( 
 — לכן  קודם  שבוע  שנערך  לדינער 
שהי'  כמו  הלך  הכל  האם  המערכת(: 
הוסיף,  אד״ש  ב״ה.  הנ״ל:  להיות?  צריך 
"למעלה מדרך הטבע" והניף את ידו הק'.
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לו  אמר  טעננבוים  טי'  יוסף  ר'  כשעבר 
כ״ק אד״ש שיתכונן לתקיעות.

שנכנס  לאחר  לאוהל.  נסע   4:10 בשעה 
מתוך  צדקה  חילק  לרכב 
לאחר  הי'  וכן  הרכב 

שהתחיל לנסוע.

בשעה 8:10 חזר מהאוהל.

מודעות  נתלו  היום  במשך 
המזכירות  מטעם  ב-770 
אד״ש  יתחיל  שממחר 
לקבל פני״ם לאחר אמירת 
ימסור  ושכ״א  סליחות 

מוקדם ככל האפשר.

לאחר תפלת ערבית הודיע 
רמ"ה שמחר ב-7:00 בבוקר 

תהי' אמירת סליחות.

בפתח  ממעריב  אד״ש  כ״ק  ביציאת 
ירוסלבסקי  מ.  ר'  לעבר  הביט  ביהכנ״ס 
שי' וסימן לעברו בידו הק' בתנועת עידוד.

לחתן,  טוב  מזל  אמר  מהמעלית  כשיצא 
שעדיין  ענה  החתן  הכלה?  איפה  ושאל 
למטה,  נמצאת  והכלה  החופה  היתה  לא 

אד״ש: שיהי' בשעטומ״צ.

כשאד״ש יצא לביתו אמר מזל טוב לכלה.

יום שני, כ״ז אלול

בשעה 6:40 הגיע מביתו )וכך הי' במשך 
השבוע(.

בשעה 7:00 נכנס לאמירת "סליחות".

שובו  לאחר  קצר  זמן  ה״סליחות",  לאחר 
לחדרו החלה קבלת ה״פני״ם", לכל אחד 
לשנה  טובה  וחתימה  "כתיבה  הרבי  אמר 
בערך  דקות   10 כעבור  ומתוקה",  טובה 
לקריאת  הקטן  לביהכנ״ס  הרבי  נכנס 
קיבל  שוב  מכן  לאחר  מה  וזמן  התורה, 

הרבי פני״ם, במשך כעשר דקות.

במשך היום חתמו כל הת' ואנ״ש שלמדו 
בישיבות תות״ל על פ"נ ובו מבקשים בין 

היתר "דידן נצח" נאו וכו'.

הרכב  עמד  לביתו  לנסוע  יצא  כשאד״ש 
הלך  ואד״ש  פארקוויי,  איסטערן  ברח' 

ברגל עד לרכב ונסע לביתו.

קבלת  התקיימה   9:30 בשעה  בלילה 
פנים לכל האורחים שי' ע״י וועד הקהל, 
המנחה הי' הר' י"י כצמאן שי', על הבימה 
ר'  וכן  הייטס  קראון  דק״ק  הבד״צ  ישבו 
משה שי' ירוסלבסקי ועוד מנכבדי אנ״ש. 
יש לציין הצעה מיוחדת שהועלתה בכנס 
לשכוח  שאין  שי'.  העלער  הרב  ע״י  זה, 
מהכנסת אורחים ברוחניות, והיינו לדאוג 
ועל  בהתוועדות,  מקום  לאורחים  שיהי' 
לוותר על מקומותיהם  המקומיים החובה 

ביציאתו לאהל
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הוא  אשר  הכריז  הרב  האורחים.  לטובת 
הוא  מפנה  אשר  בהחלטה  בזה,  מתחיל 
את מקומו לטובת אורח וכל הקודם זכה. 

ולציין שכשם שנאה דרש, כך נאה קיים. 
)וממנו יראו וכן יעשו(.

יום שלישי, כ״ח אלול

ה״סליחות"  לאחר  קצר  זמן  הבוקר, 
רבעי  כשלשת  ה״פני״ם"  קבלת  נמשכה 

שעה.

הרמ״מ  החסיד  את  ביקשו  שי'  התמימים 
פוטערפאס, שיהי' שליח למסור את  שי' 
הפ"נ הנ״ל. כשעבר, מסר את הפ"נ, ואמר 
"תומכי  שאל  אד״ש  מהבחורים,  שזהו 
את  קיבל  אד״ש  שכן.  וענה  תמימים"? 
ידיו  בשתי  הפ"נ  דמי  את  וכן  הדפים  כל 
הק', ואח״כ בירך: "זאל זיין א שנה טובה 

ומתוקה לכאו״א מהם".

נצח  דידן  לאד״ש:  הרמ״מ  אמר  אח"כ 
וענה אד״ש: אמן! 

תפלת מנחה התקיימה בביהכנ״ס הגדול, 
ירד  ב-9:15 בזאל הקטן, לאחרי'  וערבית 
הסתיימה  ההתועדות  להתוועדות.  הרבי 

סמוך לשעה 12:00.

היום בצהריים פורסם מכתבו הכללי של 
המכתב  החדשה.  השנה  לקראת  הרבי 

נושא את התאריך "מוצש״ק פ' נצו״י, כ״ה 
אלול, שבת סליחות" המכתב בא כהמשך 

למכתב מח״י אלול )המכתב באידיש(.

היום יצא לאור ״קונטרס ר״ה״ ובו מאמר 
משנת  מעשיך"  תחלת  היום  ״זה  ד״ה: 

ה'תשמ״א מוגה ע״י כ״ק אד״ש.

יום רביעי, כ"ט אלול תשמ"ז  –  ערב ראש השנה תשמ"ח

אדמו"ר  כ"ק  נכנס   7:00 לשעה  סמוך 
לאחר  שעה  כחצי  ל"סליחות".  שליט"א 
לערך   9:30 ובשעה  למקוה,  נסע  הסיום 
מעוטר  שחרית,  לתפילת  לביהכ"נ  נכנס 

בתפילין ובטלית. 

מנין  הבימה  על  עלו  התפילה  בסיום 
הייטס,  קראון  דק"ק  והבד"צ  אנ"ש  זקני 

ולפניהם עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א את 
מוגדל  דף  )מתוך  נדרים"  "התרת  סדר 

קצת, המונח בסידורו(. 

לאחר "התרת נדרים" אמר כ"ק אדמו"ר 
משנת  אנו  ובאים  דהיות  שליט"א, 
השמיטה, לכן לצאת ידי חובת הדעה שיש 
השביעית,  שנה  בסוף  פרוזבול  לעשות 

 
פארבריינגען ער"ה
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נוסח  את  ואמר  פעם,  עוד  עכשיו  נעשה 
הפרוזבול. 

קצרה  ברכה  בירך  מכן  לאחר 
לכתיבה וחתימה טובה ושנזכה 
"הקהל"  ענין  לקיום  בקרוב 
צדקנו,  משיח  בביאת  כפשוטו 
 10:12 בשעה  מביהכ"נ  ויצא 
שירת  את  כשמעודד  לערך 

"דידן נצח". 

עמד  התפילה  לאחר  קצר  זמן 
בפתח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
חדרו כבימים הקודמים וקיבל 
המוסרים  היו  הפעם  פני"ם, 

אמש  שהגיעו  האוחרים  בעיקר 
אתמול  מסר  הקהל  רוב  שכן  והיום, 

ושלשום ע"פ בקשת המזכירות. 

אדמו"ר  כ"ק  איחל  לכאו"א  כמעט 

שליט"א: "לשנה טובה ומתוקה". כשעבר 
פוטרפאס  שי׳  מענדל  מנחם  ר׳  המשפיע 

כל  חתמו  שעליו  הכללי  הפ"נ  את  ומסר 
הפ"נ  שזהו  באומרו  שיחיו  התמימים 
מהתמימים, הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

"תומכי תמימים". 

 בעת 'התרת נדרים'

 בעת 'קבלת פ"נים'
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אנ"ש  זקני  מסרו   112:00 לשעה  סמוך 
אדמו"ר  כ"ק  עבור  הכללי"  ה"פ"נ  את 
שליט"א ועבור כלל ישראל, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א השיב להם בברכה שארכה כ-8 
דקות, בהקדימו שאין הזמן גרמא לקרוא 

כעת את הפ"נ. 

לאחר מכן יצא שוב, וקיבל פני"ם למשך 
כ"ק  את  בירך  א׳  כהן  דקות.  כמה  עוד 
ואמר  כהנים,  ברכת  שליט"א  אדמו"ר 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: "יראה כהן בציון, 
המקדש  בית  אין  כפים  נשיאת  ּפרַאווען 

השלישי!"2. 

זיין  "זָאל  אמר:  ווייס  שי׳  בערל  לר׳ 
׳הקהל׳ צוזַאמען מיט מלך המשיח"3. הנ"ל 
אדמו"ר  וכ"ק  בעסקים,  שותפו  את  הציג 
שליט"א בירכו )באנגלית( שהשי"ת יברך 
"מיסטער  עם  בעסקיו  להצלחה  אותו 

בערל". 

כמו"כ דיבר עם עוד כמה אנשים. 

1( ע"פ א׳ היומנים הי׳ זה בשעה 11:00 לערך. 

2( = "יראה כהן בציון, לערוך נשיאת כפים 
בבית המקדש השלישי!". 

3( = "שיהי׳ ׳הקהל׳ ביחד עם מלך המשיח". 

בשעה 412:30 נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א 
המזכירים  ישבו  הרכב  בתוך  לאוהל. 

הרחמ"א חדקוב והריל"ג שיחיו. 

לחדרו,  ונכנס   6:00 בשעה  חזר  מהאוהל 
וכעבור כמה דקות יצא לספרי׳. 

הריל"ג  יצא  מהספרי׳,  שחזר  לאחר 
והודיע שבעוד 20 דקות ייצא כ"ק אדמו"ר 

שליט"א לתפילת מנחה. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס   6:35 בשעה 
)לא  מנחה  לתפילת  למעלה  הקטן  לזַאל 

חילק צדקה לילדים(. 

אדמו"ר  כ"ק  נשאר  התפילה  בסיום 
בידו  וסימן  מקומו,  על  לעמוד  שליט"א 
הק׳ ע"ג הסטנדר שיתחילו לשיר. הקהל 
כ"ק  אבל  מלכנו",  "אבינו  לשיר  התחיל 
ורמז  לרגע  הפסיק  שליט"א  אדמו"ר 
בידו הק׳ שלא זו היתה כוונתו, ומיד נהי׳ 
התחיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ואז  שקט, 
לנגן "אך צדיקים וכו׳" במנגינה של ")כי 
אלקים יושיע ציון גו׳( וזרע עבדיו ינחלוה 
כדקה,  הק׳  בידו  השירה  את  ועודד  גו׳", 

ואח"כ נכנס לחדרו הק׳.

4( ע"פ א׳ היומנים נסע בשעה 1:00 לערך. 
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■    יום אחד בתומכי תמימים    ■

אחד מאנ"ש פעל על בחור מסויים ללכת לישיבה, ומהכרותו עם הבחור שיער 
שאם ילך ללמוד בישיבת ׳תומכי תמימים׳ יוכל להשאר שם זמן קצר ביותר, 
ואילו אם ילך ללמוד בישיבה אחרת — ישאר ללמוד כמה שנים. הוא שאל את 
הרבי מלך המשיח שליט"א להיכן עדיף לשולחו, וענה לו הרבי: ישלחו אותו 

לתומכי תמימים, אפילו יהי׳ שם רק יום אחד.

ומפליא הדבר, שלפועל אחרי שנכנס ללמוד בישיבת תומכי תמימים — נשאר 
ללמוד שם משך כמה וכמה שנים!

■    הבעלי בתים של הישיבה    ■

בתומכי  דרכה  רגלו  שכף  שיהודי  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  התבטא  פעם 
והם  עליו  בעלי־בתים  נהיו  נשיאינו  רבותינו   — אחד  לרגע  אפילו  תמימים, 

תובעים ממנו שיהיה תלמיד חכם!



■    כמו רכבת    ■

שנים  כמה  שילמד  רצה  ואביו  תמימים,  בתומכי  שלמד  בבחור  מעשה 
באוניברסיטה וכשיסיים להוציא תואר יחזור לישיבה.

כששאל על כך את הרבי מלך המשיח שליט"א נענה במכתב חריף וזה תוכנו: 
"הרי אתה מקושר לכ"ק מו"ח אדמו"ר, וזה כמו היחס בין הקרונות ברכבת: 
להיכן שאתה הולך — אתה מושך את הרבי איתך. אם כן, אתה רוצה להגלות 

את הרבי לאוניברסיטה?!"

■    מי יצעד בראש כשמשיח יבוא?    ■

יהודי שלמד בתומכי תמימים וגם בנו למד בתומכי תמימים — רצה להעביר 
כך הרבי מלך המשיח  לישיבה אחרת. באחת ההתוועדויות צעק על  בנו  את 
שליט"א ואמר: איזה פנים יהי׳ לכך כשמשיח יבוא? — האבא יצעד בראש עם 

כל התמימים ובנו יהי׳ "מוזנח" מאחור... כיצד זה שאינך מרחם על בנך?...

■    תמים עם זכויות    ■

בחור בישיבת תות"ל ברינואה, שהיה ׳בעל נגלה׳, שאל את המשפיע ר׳ ניסן 
נעמענאוו בעניין מסויים השייך לעבודת התפילה. ר׳ ניסן דחה אותו בדברים, 

ואמר לו, שהוא ׳בעל נגלה׳ ואינו שייך לעבודת התפילה.

שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  אצל  ליחידות  בחור  אותו  נכנס  מה  זמן  כעבור 
ושאל האם הוא שייך לעבודת התפילה. תוכן תשובת הרבי הייתה, שכל תמים 

שלמד בתומכי תמימים, ובפרט כמה שנים — שייך לעבודת התפילה.

■    בני הבית    ■

באחד מסדרי הפסח שהתקיימו בביתו של הרבי הריי"צ, נתן הרבי מלך המשיח 
שליט"א מהאפיקומן שלו לבחורים ששבו מהשליחות באוסטרליה. שאל על 
כך הרש"ג את הרבי: הרי כתוב שצריך לחלק )רק( לבני הבית? והשיבו הרבי: 
כתוב הלשון "ויחלקו לכל בני ביתו" — "דאס זיינען מיינע בני בית, זיי האבן 
במשך  שהתמסרו  אלו  הם  ביתי,  בני  הם  אויסגעמאטערט")=  יאר  צוויי  זיך 

שנתיים(.

■    דעם רבינ׳ס קינדער    ■

ידועה העובדה שתלמידי התמימים הם אלו שזוכים לקבל בערב יום כיפור את 

סיפורי חסידים
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"ברכת הבנים" מאת הרבי מלך המשיח שליט"א. במשך השנים היו התבטאויות 
מיוחדות מאוד, בשעת הברכה, על תומכי תמימים ועל תלמידי התמימים. אחד 
התמימים שנוכח בעת ברכת הבנים הראשונה, בשנת תשי"ב, מספר: במשך 
כל הברכה בכה הרבי בכיות עצומות והיו ביטויים נדירים, הרבי התבטא על 
תלמידי התמימים שהם "בניו של הרבי" באומרו: "איר לערנט דאך אין דעם 

רבי׳נס ישיבה, זייט איר דאך דעם רעבינ׳ס קינדער".

■    נתן להם מלחמו    ■

בברכת התמימים בשנת תשנ"ב התבטא הרבי מלך המשיח שליט"א: "בהיותו 
נשיא הדור, אשר, "הנשיא הוא הכל", מובן ופשוט ש"טוב עין הוא יבורך כי 
נתן נלחמו לדל", לתלמידי התמימים... ולהם "נתן מלחמו" — מהענינים שהיו 

דם ובשר כבשרו, ברוחניות וכמו כן דם ובשר כבשרו בגשמיות"!

■    אבינו, כולנו כאחד!    ■

הנוהג היה בשנים עברו, שבליל הפסח עורך הרבי מלך המשיח שליט"א סיור 
במוסדות השכונה יחד עם חברי הנהלת המוסדות. בשנת תשכ"ח לערך, נכנס 
הרבי כרגיל אל חדר האוכל שם סעדו תלמידי הקבוצה, ולפתע פנה אל הרב 

דוד רסקין ושאלו האם כל תלמידי הקבוצה ישנם?

בדיקה מהירה שנערכה בו במקום, גילתה שתלמיד אחד)!( חסר, והוא עושה 
את ליל הסדר אצל דודו שגר באחת השכונות הסמוכות ואמר הרבי רק הגיע 
חדר  את  לצאת  מיהר  למתרחש  לב  ששם  התמימים  אחד  לגלות!  הלך  וכבר 
האוכל, פתח בריצה מהירה לשכונת איסט פלטבוש, מרחק של כמחצית השעה, 
שם גר הדוד. בלא שהיות נכנס אל הבית, הבהיר לבחור כי הרבי רוצה בשהותם 
של כל תלמידי הקבוצה בליל הסדר בתומכי תמימים, ותוך ארבעים דקות היו 

ישובים בחדר האוכל כל תלמידי הקבוצה...

■    הרבי מבקר בפנימיה של הבחורים    ■

על ביקור נוסף מסופר: בחודש אדר תשי"ד, חנכו הבחורים הלומדים ב-770 
המשיח  מלך  שהרבי  וזכו  ולינקולן(  טרוי  הרחובות  )בפינת  חדשה  פנימייה 

שליט"א יבא לבקר את הבניין עם חנוכתו.

ביקורו של הרבי, נערך ביום ח׳ אדר תשי"ד. בשעת הביקור סייר הרבי בכל 
בזה.  וכיוצא  החדשות  המזוזות  בדיקת  כגון  פרטים  בפרטי  התעניין  הקומות, 
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במהלך הביקור נכנס הרבי לחדר מסויים ושאל

איפה יש ספר תניא. כמו כן התעניין מדוע החלונות בחדר פתוחים, ומדוע אין 
מספיק כריות. הרבי המשיך להתעניין בעוד פרטים כהנה וכהנה, הורה מספר 

דברים וחתם את ביקורו בבניין.

■    מה נדרש מתמים לדעת?    ■

באחת הפעמים שהגיע שז"ר אל הרבי מלך המשיח שליט"א, אמר לו הרבי 
ההנהגה  את  שיראו  כדי  שלימה,  שנה  אצלו  ישהו  שהתמימים  רוצה  שהוא 

בליובאוויטש במשך שנה שלימה.

■    מסירות נפש של תמים    ■

וחצי  הי׳ רב בבית הכנסת השוכן במרחק של שעה  ניסן טשולקין  ר׳  הרה"ג 
בבתי  יהודים  לשמח  התמימים  תלמידי  יצאו  תורה,  בשמחת  כנהוג  מ-770. 

כנסיות ביניהם גם בבית הכנסת של ר׳ ניסן. כך הי׳ הנוהג מידי שנה.

באחת השנים בא ר׳ ניסן לרבי מלך המשיח שליט"א אחרי שמחת־תורה ואמר 
שרוצה לתת ישר־כח לבחורים שבאו לשמח בבית הכנסת שלו. ענה לו הרבי: 
"נכון שצריך לתת להם ישר כח, ובפרט שבשבילם זוהי מסירות נפש גדולה". 
כאשר נענה הרב טשולקין ואמר שזוהי אכן מסירות נפש גדולה ללכת ברגל 
במשך שעה וחצי ועוד לרקוד וכו׳ אמר לו הרבי: "בשבילם, הצעדה והריקודים 
לא נחשבים למסירות נפש. המסירות נפש שלהם היא בזה שהם יודעים שאני 
כדי  הולכים  כורחם  ובעל  בהתוועדות,  להיות  משתוקקים  והם  כאן  מתוועד 

לשמח יהודים בבתי כנסיות"!

■    לטלטל תמימים? לא עולה במחשבה!    ■

כשנסעו לקבוצה החל משנת תשכ"ד, היו קשיים רבים בכל הקשור לנסיעה 
מעבר לים. פעם נכנס הרש"ג )שהי׳ יו"ר ועד הפועל של הישיבה( לרבי מלך 
עד  באוניה  יחזרו  שהבחורים  והציע  הבעיה  על  לפניו  ושח  שליט"א  המשיח 

אירופה ומשם ייקחו מטוס לארץ ישראל.

נענה הרבי ואמר: "איר וועט נעמען בחורים און זיי מאטערן צווי וואכן אויפן 
ים? קומט נישט אין באטראכט!" ]= אתם תקחו בחורים והם ייטלטלו במשך 

שבועיים על הים? לא עולה במחשבה![.
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■    הרבי דואג לאוכל של התמימים    ■

פעם אחר התוועדות אמר הרבי מלך המשיח שליט"א לרב חודקוב: "מען זאל 
בהתוועדות[,  שנאמר  מה  את  לפרסם  שיילכו   =[ רייד"  די  זיין  מפרסם  גיין 
ושהתמימים לא ילכו — מפני שאם ילכו הרי זה יהי׳ כבר מאוחר, ואז לא יהי׳ 

להם זמן לאכול... רק אלו שבין כך הולכים שהם ילכו לפרסם את הדברים.

■    היחס להערות התמימים    ■

חיבה יתירה וחביבות מיוחדת מגלה הרבי מלך המשיח שליט"א כלפי קובצי 
הערות התמימים ואנ"ש. הרבי תמיד עודד וחיזק את העניין, המערכת, ואלו 
עניין  ולממש  לבצע  מנת  על  הפרטי  מזמנם  שמקדישים  בזה,  המתעסקים 
נעלה זה. פעמים רבות, כשהרבי שלח מכתב אל מערכת ההערות היו הוספות 

מיוחדות בגוף כתי"ק כגון "הצלחה רבה בעבודת הקודש" ועוד כהנה רבות.

מענה מיוחד זכתה לקבל מערכת הערות של ישיבת מוריסטון, ובין השאר כתב 
הרבי: אשרי חלקם ויה"ר שיעלו מעלה מעלה בתומ"צ.

■    מעוררים רחמים תמיד    ■

אחד התמימים נכנס ליחידות, והתלונן בפני הרבי מלך המשיח שליט"א שאין 
לו חיות בלימוד, וביקש שהרבי יעורר רחמים עליו שתהיה לו חיות בלימוד.

ענה לו הרבי: אויף תלמידי התמימים איז מען שטענדיק מעורר רחמים; מען 
זיי ]= על תלמידי התמימים  זיין  ווי מאכן כלים אויף מקבל  דארף מער ניט 

מעוררים רחמים תמיד; צריך רק לעשות כלים בכדי לקבל את זה[,

■    הגהה מיוחדת לתמימים    ■

באחרון של פסח תשל"ו, אמר הרבי מלך המשיח שליט"א שיחה בה ביאר את 
ענינה של ישיבת תומכי תמימים והנדרש מהלומדים בה. לאחר שיצאה השיחה 

לאור סיפר הרבי לגיסו הרש"ג שהגיה את השיחה במשך לילה שלם.

■    לא להפריע לסדר    ■

לבנה בשעה  לקידוש  הרבי מלך המשיח שליט"א  יצא  כסלו תשל"ט  בחודש 
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8:10. היה זה באמצע סדר חסידות, והרבי אמר שהוא יוצא בתנאי שלא יהיו 
בחורים, כדי לא להפריע לסדר. הרבי הוסיף, שהוא יכול לקדש את הלבנה גם 

בביתו, אלא שרוצה לעשות זאת במניין.

■    בן יחיד בתומכי תמימים    ■

באחת השנים הראשונות לנשיאות, התקיימה חתונתו של אחד מאנ"ש בליל 
ולאחריה התיישבו התמימים להתוועד כל הלילה. ההתוועדות הייתה  שישי, 
הופיע  לא  אחד  אף  בבוקר  למחרת  ימים.  באותם  שחל  אלול  ח"י  לכבוד  גם 
והת׳  לזאל,  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  נכנס  שמונה  בשעה  חסידות.  לסדר 
בו  היה שם לבדו. הביט  "אוהלי תורה"(  בישיבת  )כיום משפיע  פנחס קארף 
הרבי ואמר: האב איך א בן יחיד אין תומכי תמימים )= יש לי בן יחיד ב"תומכי 

תמימים"(.

■    יישר כח לאמונה של התמימים    ■

שאת  הרבי  התבטא  הראשונה  בתקופה  כבר  יוניק:  דובער  ר׳  הרה"ח  מספר 
הבחורים הוא לוקח על עצמו. ביו"ד שבט תשי"א אמר: די בחורים וואס גייען 
שהולכים  הבחורים  לאותם   =[ כוח  יישר  א  זיי  איך  גיב   — פשוטה  באמונה 

באמונה פשוטה — אני נותן יישר כוח[,

■    קרן אור פני משה    ■

סיפרו המזכירים, שכאשר הרבי מלך המשיח שליט"א מקבל דו"ח שבישיבה 
זאת,  לעומת  מאושר.  קורנות  פניו   — ולומדים  יושבים  הבחורים  מסויימת 
במכתב מיום י"ג טבת תשי"ג כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בזה 
הלשון: "מצטער הנני על חלישות בלימוד הנגלה כפי שהגיעוני ידיעות בזה".

■    מלחמתם של חיילי בית דוד    ■

השיחות  באחת  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  התבטא  תשמ"ג  רבה  בהושענה 
שב"עקבות משיחא" ישנם כאלו "אשר חרפו עקבות משיחך", כלומר, שהם 
לא רוצים שיכריזו ויצעקו "משיח נאו"... וזוהי מלחמתם של חיילי בית דוד — 
הארה וגילוי דמשיח צדקנו — לצאת כנגדם, ולחזק את האמונה בביאת משיח 

צדקנו.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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מרד הנוער 

דרשן נודד הגיע לקראת שבת אחת לעיירה פלונית לשאת את דברו. שאל את נכבדי 
על  היקרים  בנינו  היתה:  תשובתם  הציבור.  את  לעורר  צריך  לדעתם  מה  הקהילה 
זה  והנה סרים לבם מאתנו! נבהל הדרשן ושאל בכאב: במה  חינוכם עמלנו שנים 
מתבטא? ענו ראשי הקהל בסבר פנים זועפות: ראה נא כדוגמה את יום השבת, לאחר 
ממעדני  טעימה  כדי  תוך  רעים,  בשיחות  היום  את  להעביר  נוהגים  אנו  התפילות 
זימרה ושבח.  יום השבת לכולו קודש לעבודה שבלב,  והנה בנינו הפכו את  שבת, 
אם לא די בכך, הרי שגם ימי החול הפכו לסיוט, בכל זמן פנוי הם יושבים ולומדים 
תורה, ולא מוכנים לשמוע מאומה על העולם החדש והגדול. תמה הדרשן: וכי מה רע 
בכך? והלא גם אתם מחבבי תורה וקודש? כעסו ראשי הקהל: נכון, אך אין כוונתנו 
עד כדי כך. בכל זאת יש עולם ואף ההלכה עצמה מתחשבת עמו; ביום בהיר אחד 
הם יצטרכו לצאת לעולם, ואנו רוצים להכשירם לכך כבר עכשיו... עטה הדרשן סבר 

פנים רציניות וענה: אכן בעיה קשה, אעמוד עליה בהרחבה בדרשת השבת. 

ששו ראשי הקהל וקראו לציבור הרחב לבוא ולהשתתף בהמוניהם. 

ביום השבת באו ההורים, המחנכים ואף הבנים לבית הכנסת ולעזרת הנשים. דרשננו 
עלה על בימת הקריאה ופתח פיו בניגון: 

האלוקי  המחזה  מול  עמד  ישראל  עם  כאשר  כי  לנו  מספרת  הקדושה  "תורתנו 
בקריעת ים סוף, הביע העם את התפעמותו בקריאה: "זה א־לי ואנוהו, אלוקי אבי 
וארוממנהו". חלקו הראשון של הפסוק מובן: "זה א־לי" — הנה אנו זוכים לראות 
ואף להצביע להפנים ולהכיר בחושנו בכבודו של מקום. אך חלקו השני חסר הבנה: 
כאשר עם זוכה להשיג בראייה חושית את מציאות הא־ל, מה הצורך בהסתמכות על 

אבותיו? 

כל  סוף  עד  אדם  של  דעתו  לסוף  תורה  "ירדה  הדרשן:  התרגש  ורבותי!"  "מורי 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

מה  את  וזועק  קריה  ברחובות  המסתובב  ה'  עם  על  כיום  ותלינו  לכם  ומה 
ששמע מכם עצמכם: אין עוד מלבדו!! אין שום שינוי דגניזה!! העולם מוכן!!

� התוועדות חסידית עם הרב שמעון ויצהנדלר �

א חסידיש'ע פארבריינגען

מאמינים
בני מאמינים
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הדורות: תורתנו יודעת שיבואו זמנים ומקומות כאשר צעירים וצעירות מעם ישראל 
יתעלו בקדושה ואמונה, בהתלהבות ובלהט עוד יותר ממחנכיהם והוריהם, שיערה 
יקראו  ומחנכים  הורים  כאשר  חמד  ילדי  אותם  של  קשייהם  את  הקדושה  תורתנו 
לעברם: הדיוטות, מי אתם שתלכו בגדולות? דיו לתלמיד שיהיה כאביו ורבו! על כן 
נותנת התורה מענה הולם בפי הנער: "טאטע! — לא אנו נטלנו גדולה לעצמנו, לא 
חידשנו דרך חדשה — אלא "מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלוקותו עלי מימי אבותי" 
)כדברי רש"י במקום( — וכי לא את אמא ששרת לי בעריסתי שירי ערש על חביבות 
התורה הקדושה שיקרה היא מכל שכיות חמדה? וכי לא אתה אבא שסיפרת לי ניסים 
ונפלאות יוצאים מגדר הטבע על כוחו הבלתי מוגבל של הקב"ה ועבדיו הנביאים? 
וכי לא אתם דירבנתם, ועודדתם לא ללכת אחר מראה עינים ולא לסטות כמלוא נימה 
מהוראות התורה? שיעורים רבים הסברתם כי אפילו קושיא הכתובה בתורה קדושה 

יש בה, כל שכן אימרה, 
קל וחומר הוראה! למה 

כי תלינו עלינו?… 

או  האבא  יאמר  "ואם 
ילד,  זאת  בכל  המחנך: 
מעט הכרת הטוב, הלא 
שגידלתי  זה  הוא  אני 
מותר  אותך;  וחינכתי 
ולצנן  לי  לשמוע  לך 
התנהגותך  את  מעט 

לכך  גם  עינינו  את  האירו  חכמינו   — בהלהבות  הדרשן  קרא   — רבותי!  הקדושה. 
בני מאמינים"  ישראל בשם "מאמינים  כל עם  ובמסכת שבת מגדירה הגמרא את 
— כלומר גם ההורים והמחנכים אף הם סך הכל "בני מאמינים". גם אתם מכירים 
ביוקר התורה מהוריכם ואף הם מהוריהם וממלמדיהם עד למשה רבינו רועה האמונה 
לשנות  רשות  כל  בידכם  אין  עצמכם  אתם  ואם־כן,  הגבורה,  מפי  ישירות  שקיבל 

ואפילו לצנן! 

"ואם תאמרו אגדה בלבד אני דורש לכם? לא ולא! הלכה פסוקה היא בשולחן ערוך 
יורה־דעה ובנושאי כליו: "אמר לו אביו לעבור אפילו על מצוה של דבריהם, אפילו 
תורה שספק  ללמוד  רחוק  למקום  ללכת  רוצה  ואפילו  )מהרש"ל(,  בעלמא  מנהגא 
בכוונה  כנסת שמתפללים שם  בבית  או להתפלל  ברכה בתלמודו,  יראה שם  אולי 
יתירה )פתחי תשובה( ואביו או אמו מוחים בו, מחשש שיזיק לדעתו של הבן — אינו 
צריך לשמוע" ומה טעם? והרי מדובר בהורים הדואגים לרמתו העתידית של הבן? 
אלא "כולכם חייבים בכבודי". גם כאשר מדובר רק על כבוד ה', לא על מצוה ממש, 

אלא עניני קדושה, בכך משתווים ההורים, וילדיהם. וכל שכן מחנכיהם". 
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בקול רגשני פנה הדרשן אל עזרת נשים: 

"אידישע מאמע'ס! לב מי לא נמס בראש השנה כאשר קוראים את ההפטרה המספרת 
על חנה, על קשיי העיבור, על תפילתה בחצר ה' ועל הדו שיח שלה עם עלי הכהן, 
והנה תודה לא־ל — "ותהר חנה ותלד בן". איזו שמחה! אך חנה, במקום להשתעשע 
עם בנה כמה שנים, לפתח את חושיו האנושיים בקירבת אמא אוהבת, "ותעלהו עמה 
ויביאו את הנער אל עלי". עלי, כהן גדול, משתהה. הוא זכר אותה ואת קשייה והנה 
מנין לה תעצומות העוז להעלות ילד כולו לה'? ועל כך עונה חנה )הדרשן לא התאפק 
ופרץ בבכי בהטעימו בניגון ההפטרה( "אל הנער הזה התפללתי"! מה שווה צער 

העיבור והעקרות אם הילד לא כולו קודש לה'?!" 

בכה הדרשן, בכו האמהות בעזרת הנשים  — 

ואמהות  אבות  והצעירות.  הצעירים  מצב  את  ורואה  לקהילה  מקהילה  אני  "עובר 
בוכים על ירידת הדורות, והנה זכיתם זכות נפלאה: ראו נא את בניכם — יארמולקות 
יוקדות  ועיניהם  פניהם  את  עוטרים  מלאים  זקנים  ראשיהם,  את  מכסות  גדולות 
בלהט. וכי רצונכם בבנים 'ברליניים' קרירים?... הודו לה' על הטוב! אם רוצים אתם 
הפנימית,  והאש  החמימות  את  הגדילו  מבורך,  ישרים  דור  שיביאו  ובבנים  בבנות 

הקיום היהודי מובטח לכם.... 

ואתם בניי היקרים, פנה הדרשן בסבר פנים אחראיות אל אותם צעירים וצעירות: 
אליכם תיטוף מילתי, אשריכם ישראל, גוי קדוש, אפילו בענייני ארץ. 

"אמת ויציב ונכון וישר כי חוזקה ואיתנה של הקדושה וההתלהבות היא רק בזכות כוח 
האמונה שירשתם מאבותיכם, היא המעמידה ומקיימת )כלשון רש"י( את האלקות 
בקרב נשמות ישראל והיא שעמדה לנו ולאבותינו ואמהותינו אפילו בשעות קשות 
כאשר אותותינו לא ראינו בעיני השכל, רק מכוח אותה אמונה איתנה. אולם: כדי 
שהאמונה הזאת תהיה שלימה וחזקה ונוגעת עד פנימיות הנפש, היא צריכה שנזון 
ונפרנס אותה על ידי לימוד תורת משה בכלל וסודות התורה, שהם מעצימים את 

כוחה של האמונה. 

"לא בכדי ניתנה תורה ב"אש שחורה על גבי אש לבנה", ללמדך כי גם את הלהט 
הנשמתי, הכיסופין כשלהבת אש, יש לנתב בדרך התורה, ובכך תדביקו ותסחפו גם 

את הוריכם היקרים". 

התרגשו  האבות,  וקיבלו  סברו  המחנכים,  שתקו  מהבימה...  בענווה  הדרשן  ירד 
האמהות צהלו ושמחו הבנים ותשקוט העיירה. 
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ובזמן הזה… 

מוריי, משפיעי ורבותי! מהימים ההם נעיף מבט לזמן הזה: 

עת  בליובאוויטש,  והגילויים  האור  ימי  השבע,  שנות  הראשונים,  לימים  נשאל  כי 
ישבנו בשבת תחכמוני בצילכם ומלאתם מוחנו תבונה, פינו רינה, ולבבנו שבח: יש 

מלך בישראל! 

מי, אם לא אתם, לימדתנו את 'המשך תרס"א' המפורסם בדבר החידוש של "אין 
עוד" על "אין עוד מלבדו" — "שלא יש שום מציאות כלל"! כמה פעמים הסברתם כי 
הפרק השלישי בשער היחוד והאמונה מסתיים בשאלה נצחית ומתמדת "למה אינם 
בטלים במציאות" כי זו שאלת נצח — למה אין הנבראים בטלים לאור האלוקי! מי 
ישכח את אותם לילות חודש אב תנש"א שהשקעתם את מוחנו בהגיית ה"קץ שם 
לחושך" תשכ"ד ובו נאמר שכל מטרת החושך הוא שיהודי בהדרגתיות יגלה ויביא 
לכך שהחושך עצמו יאיר, לב מי מאתנו לא חרד עת הקראתם שוב ושוב באוזנינו את 
ביטוייו הנוראים של הוד כ"ק אדמו"ר נ"ע על אותם החושבים שחב"ד היא השכלה 
חלילה  ולא  בשכל!  השכל  מכוחות  הלמעלה  את  להביא  היא  ליובאוויטש  גרידא! 

לטמא את ה'למעלה מהשכל' על ידי השכל! 

"די  ושנו:  הלוך  שיננתם  לליובאוויטש,  שמחוץ  למחוזות  נקלענו  כאשר  פעמים, 
גאנצע וועלט איז ליובאוויטש"! )העולם כולו זה ליובאוויטש(. כאשר הוקנטנו בידי 
עוברי אורח על אמונה פאנטית, הובלתם אותנו באוזן למאמרי הדא"ח המעמיקים 
במהותו של עולם הזה התחתון שאין לו מציאות מצד עצמו, וכל כוונתו לגלות בנו 
וקטעי  וחבויים בתוכנו! אימרות, עקיצות שנונות  את הכוחות העצמיים הנעלמים 
)ובקלטת  ווי איינער!!"  ניט  שיחות חזרתם באוזננו שנקודתם: "א נשיא איז מער 
שומעים איך הרבי חוזר אימרה זאת )מתוך בכי( על האדמו"ר האמצעי ביחס ל'צמח 

צדק'!( 

ומה לכם ותלינו כיום על עם ה' המסתובב ברחובות קריה וזועק את מה ששמע מכם 
עצמכם: אין עוד מלבדו!! אין שום שינוי דגניזה!! העולם מוכן!! 

מי נטע בנו את התובנה כי מרכזו של ספר התניא נמצא בפרקים לו־לז כי תכלית 
בכל  פעמים  וכמה  המתים"?  ותחיית  המשיח  "ימות  היא  ועבודתינו"  "מעשינו 
'קבוצה' לימדתם את "הדרן על הרמב"ם תשמ"ו" המבאר כי עיקר ומהות הגאולה, 
שהיא כאמור עיקר ותכלית הבריאה, היא "שיתגלה עצם מציאותו של מלך המשיח", 
שהמשיח  שחושב  מי  כל  בישראל"!  מלך  שיש  "שידעו  אלא  פעולותיו  לא  אפילו 
אינו בן אדם בשר ודם מן החיים — הוא "כופר"! זעקו כותרות העיתונות החבדי"ת 
באותם ימים. מי הכניס לקהל הרחב בשנות הממי"ם, הלמדי"ם ואפילו הכפי"ם כי 
ליובאוויטש אוחזת כי רק הרבי שלה יגאל את העולם? כמדומה שאתם הסתובבתם 
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אז ב- 770... 

אתם המלינים על צעירי הצאן כי רוממות הרבי שליט"א בגרונם ושכר בטלה בידם, 
אשאלכם מי תיעד במשך עשרות שנים כל תנועה ותנועה של כ"ק אדמו"ר שליט"א? 
מי, אם לא אתם עצמכם, יצר את המושג "יומן מבית חיינו" ובו "סך הכל" מתועדות 
כל דקה כל תנועה, שיג ושיח בבית רבינו שבבבל? את הביטוי "פארן צום רבין", 
היום.  במשך  עגולה  שעה  כל  מכם  שמענו  זיין"  געזונט  זאל  רבין  צום  רוח  "נחת 
נדבקנו מהצמאון שעלה מכל התוועדות, מהתבטאויות 'שפיציות' שהשחלתם אפילו 
בשיעורי ה'נגלה' שלכם... שלא לדבר על שיעורי החסידות שתמיד הובילו למסקנה 
שכל המאמר עוסק בקשר של חסיד ורבו!... וראש לכל, הקונטרס שכבר קיבל שם 
נרדף "קונטרס אנא נסיב מלכא תשמ"ט" המבאר כי מהותה של התקשרות — גם 
לרבי! — אינה עבור גילויים, שמגיעים גם על־ידי שרים למיניהם ולא תמורת שכר 

אלא אך ורק "אנא נסיב מלכא" — דיך אליין! 

לא דיברתי על כל סיפורי החסידים שחינכתם אותנו לקרוא בכל שעת פנאי שהסך 
תוהו'דיקע  וועלט,  אין  וועלט  אויס  נפש,  מסירות  היה:  תמיד  תמיד  שלהם  הכל 

חסידים, והתקשרות על שכלית וטבעית לנשיאנו לדורותיהם. 

לא אזכיר את כותרות העיתונות החבדי"ת בעיצומם של ימי בשורת הגאולה תשנ"ב־
תשנ"ד, את הראיונות עם ה'חוזרים' ו'מניחי' השיחות, עם משפיעים, ראשי ישיבות 
ועסקנים. כולם זעקו: חובה לפרסם את זהותו של המשיח! אין בכך שום שינוי ולא 
יהיה אף פעם בזה שום שינוי, גרעון או החלפה! אי אפשי לפרסם נושא משיח מבלי 

שנושא זהותו של משיח יידרש! 

האלוקי  התואר  את  קה"ת  ספרי  על  להדפיס  זה שהחל  היה  מי  אנו  זוכרים  עדיין 
והמקודש "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א" )שתי דוגמאות מתוך רבים: "תורת 
מנחם התוועדויות" חלק ב', "אוצר סיפורי חב"ד" ו' כרכים הראשונים(; והדבר ניתן 

לבירור מהיר וכלל לימדונו חז"ל: מילתא דעבידא לגילויי לא משקרי אינשי. 

אנו צעירי הצאן ראינו, קראנו, הפנמנו ונדבקנו! ובלשונו של רש"י עמו פתחנו: "לא 
אנו תחילת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת הקדושה ואלוקותו עלינו מימי אבותינו". 

שמא תאמרו: וכי שכחת סוגיה ערוכה במסכת כתובות בדבר "הפה שאסר הוא הפה 
שהתיר"? שמא התעלמת מהדרכותיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בדבר התבטלות 
צעירי הצאן בפני זקני החסידים? וכבר אמר החכם מכל האדם "סתירת זקנים בנין"! 

בהכנעה אענה: בואו ונחשב חשבונו של עולם! זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור, 
אל תאמרו כי הימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלתם זאת. 

וכי אתם חלילה יצקתם וחידשתם את היצירה שחותם ה"דור השביעי" עליה? "לא 
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מחכמה שאלתם זאת"! כל כולכם יצירה והטבעה אישית של כ"ק אדמו"ר שליט"א! 
הוא בכבודו ובעצמו יצק את מהותכם ואף את חכמתכם ומידותיכם! הלא זהו דיוקו 
של רבינו ברמב"ם ריש הל' ע"ז "ומאהבת ה' אותנו .. עשה משה רבינו רבן של כל 
הנביאים" להדגיש כי אפילו משה רבינו, חכמה דאצילות "מעלתו אינה מעצמו"! 
ועיי"ש הוראה לא ללכת אחרי השכל  נח  פ'  )לקו"ש ח"כ  ה"'  "נעשה מאת  אלא 

בלבד(, ומה יענה דורנו אבתריה של משה רבינו?! 

כ"ציפורין מצפצפין" 

הדור  של  הבראשית'  ב'ימי  חוצבכם  מקור  אל  ובסבלנות,  בעדינות  נחטט,  הבה 
השביעי, עת אתם, שתהיו בריאים, הייתם צעירים. הבה נקרא את יומניכם ומכתביכם 

לידידיכם ברחבי תבל שכתבתם בימי ה"קבוצה" שלכם עצמכם: 

יסיר את המעקשים,  ובעצמו  זכיתם שהוא בכבודו  איך כאב רחום, כפדגוג מאומן 
יבהיר את דעת האמת ויראה את הדרך לגאולה. שעות על גבי שעות ישב בהתוועדויות 
וביחידויות ו"נפשו יצא בדברו" בלבנו, בהבהירו, בזעקתו מהי נצחיות התורה, מהו 
יהודי, התקשרות כיצד, היחס לעניני העולם וקידוש הטבע, שליחות ובכלל השקפת 

חיים יהודית. 

"הלא הוא — רבינו שליט"א — אביך קונך )"שתיקנך בכל מיני תקנה"( הוא עשך 
ויכוננך"! 

אתם קהיליית ה'מניחים', ה'חוזרים' ובעלי הנגלה, כבר זה זמן רב שזיכיתם אותנו 
להציץ לעולם ה'הגהות' וה'צעטלך' — כיצד לימדכם נשיאנו בינה והדריככם בדרך 
את  לכתוב.  מיותר  ומה  ב"צ"ע"  להשאיר  מה  חז"ל,  למאמר  נכון  לציין  ישרה: 
ההבדלים הברורים בין הלכה לשקו"ט, בין פשוטו של מקרא לאגדה. כיצד הכניס 
את עולם המושגים הרגטשובי לתוך בית מדרשכם שהיה מלכתחילה מאד מצומצם, 
אם בכלל. מי בכלל הרחיב את אופקיכם לעיין בספרות הגירסאות לכל מאמר חז"ל. 
שלא לדבר על כללי הלימוד החדשניים בלימוד הרמב"ם, רש"י, פרקי אבות, ובפרט 
אופן הדיוק במאמרי רבותינו נשיאינו וראש לכל: דרך לימוד המאמרים שכל אחד 
חדשה,  והגדרה  פרט  שלב,  רבותינו  הוסיפו  ומאמר  מאמר  ובכל  לחבירו  משלים 

והדברים עתיקים ליודעים. 

]ואינני מדבר על אותה קבוצה של "א בחור א זעצער'ס" שהיתה אחראית על הקלדה 
והגהה וכיום מוצגת בפני צעירי הצאן כ"חוזרים" ו"מניחים"... עליהם נאלץ רבינו 
להתבטא בשיחת ש"פ ויחי תשמ"א "אלו המסתובבים בשכונה ומתרברבים — אנחנו 
כותבים את המראי מקומות לליקוט! — הם אלו שמכניסים טעויות בליקוט!!" ודי 

לחכימאי[. 
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אכן כן: הפה שאסר — הוא ורק הוא — יכול להתיר, אך הרי מפיכם שמענו ללא הרף 
כי פיכם ופיות כל עמך בית ישראל כל מציאותם אינו אלא כ"ציפור המדברת" את 
ששמעה בהיכל המלך! ולכן פיכם לא יכול להתיר, לשנות, לסרס ולעקר את מאמר, 

ואפילו פתגם, המלך בכבודו ובעצמו! 

בימי ההוד הייתם מתברכים בתואר החסידי — "ציפור המדברת", אך כיום הדבר 
כבר לא לפי כבודכם. אם אינכם חפצים בו, אשתמש בביטוי התלמודי "המתורגמן": 
המשפיעים, החוזרים והמניחים הם בבחינת "מתורגמני" הרב שהיו במשך כל הדורות 
חוזרים על דברי תורת הרב באופן המתקבל ומובן לעם, והרי כללים ברורים לימדונו 
חז"ל ובאו בהלכה כי "אין המתרגם רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות" )הל' 

ת"ת פ"ד, ועיי"ש בלחם משנה כמה צדדים שווים עם החוזרים דליובאוויטש(. 

חטא פקיחת העיניים 

שמא תאמרו: כל הדברים הללו היו נכונים בשעתם, אך המציאות מאז השתנתה והרי 
עיקר העיקרים בפסיקת הלכה הוא לדעת להבדיל בין מילתא למילתא ולא להחיל 
פסקים על כל מצב ומצב. ואילו אתם הצעירים אינכם ברי דעת, ואם כן הבדלה מנין? 

המציאות  לא  כי  מחילה,  בקשת  לאחרי  למסקנה,  להגיע  ומשפיעי,  רבותי  לי,  צר 
השתנתה, אלא משהו עמוק במהותכם. אף אתם קיימתם את הוראת רבינו שליט"א 
פקיחת  בעקבות  הלכתם  לב  שלדאבון  אלא  העינים,  פקיחת  בדבר  תשנ"ב  בשנת 

עינים שלילית: 

עם  מיד  הראשון.  אדם   — הקב"ה  של  כפיו  יציר  היה  עיניו'  את  ש'פקח  הראשון 
בריאתו הוא הסתובב בכדור הארץ כאשר מוחו, לבו ועשתונותיו חווים את מציאות 
הוי"ה. אדה"ר חווה בכל עשר כוחות נפשו כי "אין עוד מציאות כלל". כלום לא 
תפס אצלו מקום, אפילו העובדה הבסיסית שהוא ערום... הרי בין כך הכל אלקות! 
אך מיד כאשר טעם מעץ הדעתנות — מעידה התורה — "ותפקחנה עיני שניהם" 
משהו  שינה  לא  הדעת  עץ  חטא  כלומר:  הכתוב".  דיבר  החכמה  "לענין  וברש"י: 
פיזי בבריאה, אלא משהו במוחו של אדם השתנה. אותה נקודה שלפני רגע היתה 
כולה קודש וטהרה )ראה רמב"ן ומפרשים עה"פ(, הפכה מיד אחרי הטעימה מעץ 
השכלתנות לבזויה ויש לכסותה בלבושים. וכבר כתב אדמו"ר הרש"ב נ"ע בקונטרס 
"עץ החיים" כי טעותו של אדה"ר היתה שאכל קודם מעץ הדעת לפני שטעם מעץ 
הוודאית  האמונה  היינו  דחיי,  מאילנא  קודם  לטעום  הוא  הנכון  הסדר  אך  החיים, 
שהיא הנצחית ורק אחר כך ניתן לאכול גם מעץ הדעת וזו מהותה של חסידות חב"ד 
)ועיין בנידון זה ב'לקוטי לוי יצחק — אגרות' ט"ו בשבט תרח"צ שאמונה נקראת 

"עץ החיים" שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה" ועיי"ש(. 

אבל הרבי בתשנ"ב מדבר על 'פקיחת עיניים' כזו שתתקן את חטאו של אדם הראשון 

55
דמיםלומעשיבל|ל למריתישרעלי כוכייתחעש



וכפי שהודיע ב'באתי לגני' הראשון כי דווקא משה רבינו בהורידו את השכינה למטה 
בארץ מתקן את חטא עץ הדעת שסילק את השכינה מהארץ לרקיע הא'. וזאת על־
ידי עבודה באופן של שטות דקדושה שמתקנת את השטות דקליפה הנמצאת אצל 

כל אחד. 

ידיעת אלוקות כדברי  נכון שהעבודה צריכה להיות באופן של "זה א־לי ואנוהו", 
השל"ה, אך ביחד עם זה, וכהקדמה לזה, צריכה להיות נקודת האמונה של "אלוקי 
אבי" ואז גם ענינים שלמעלה מהשכל לגמרי )"וארוממנהו" היינו מרוממים ונעלים 
מכדי תפיסה( חודרים אפילו לשכל! )ראה ביאורו המופלא של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בפסוק זה בלקו"ש חט"ז פרשת משפטים(. 

הדור הצעיר — הפנים קדימה 

מוריי ורבותי: 

עלי ועל ידידיי עדיין טבוע חותמכם. אתם הייתם אלו שגיליתם בפנינו את האור 
כי טוב למאכל ותאווה לעיניים. אנו עוד שוקלים את דבריכם ומנסים להתמודד עם 

דעותיכם החדשות. אולם נולד דור חדש שכבר לא מרגיש כלפיכם מחויבות! 

בדיני נזיקין אנו יודעים כי יש מושג של כוחו, וכוח כוחו, אך לא "כוח כוח כוחו", 
ואף במידה טובה המרובה לימדונו חכמינו על הפסוק "אם תשמור לי ולניני ולנכדי", 
כי רחמי האב על הבן הם רק עד שלושה דורות. אנו כבר נמצאים בדור השלישי 
ויונק ישירות  ג' דורות"(. אותו טף, "אשר אמרתם לבז יהיה", חי  )"ימות המשיח 
ודרכו  הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  וברכותיו של  משיחותיו, הוראותיו 
מקבל מכל נשיאי חב"ד עד לנשיא הראשון, משה רבינו, ועד לעצמות ומהות א"ס 
ב"ה. הדור הזה מגדל כעת חסידיש'ע רבנים, חסידיש'ע שלוחים, משפיעים, בעלי 
לא  כבר  מצויינים. המורכבות שנמצאת במשנתכם  ובעלי חסידות  נגלה מקושרים 
הזמן  כל  פונים  אינם מפנים ראשם לאחור, אלא  הם  וכלל.  כלל  עליהם  משפיעה 

קדימה לגאולה האמיתית והשלימה נאו! 

בראש מורכן אני נאלץ להזכירכם, את מה שלימדתם אותנו אתם בעצמכם, לעיין 
הדק היטב בשיחות קיץ תש"מ על המבצע של "והשיב לב אבות על )ידי( בנים"  — 

הלא זוהי שורש מחלוקתם של חכמי האומות עם חכמי ישראל מה כרוך סביב מה: 
האם כדור הארץ הקטנטן עומד במרכז והשמש ומערכותיה נעים סביבו, או שמא 
כל כדור הארץ אינו אלא 'עוד נקודה' במפת החלל החיצון הנגרר אחרי 'מה יאמרו' 
הגלקסיות. וידוע מאבקו של רבינו המצדד חד משמעית כי כדור הארץ, היינו מעשה 

בני אדם, במרכז וכל החדשות סביבנו! 

בנימה אישית ארשה לעצמי לחלוק עם הקוראים רגע מסויים שנחרת אצלי לפני 
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שנים:

כ"ב שבט תשמ"ח, בבוקרו של יום בארץ הקודש, שעות ספורות לאחר הסתלקות 
מיהרתי  התפילה  לפני  ועוד  אותי,  שזעזעה  הידיעה  ובפיו  הגיע  מישהו  הרבנית: 
של  המנינים  גל  הדברים  מטבע  בעניינים'.  להיות  'כדי  בירושלים  חב"ד  לשיכון 
שחרית לא הפסיק מלדבר על האירוע המצער. מביני דבר מתוך דבר חשו כי משהו 
מהותי מאד מתרחש כאן. "ליובאוויטש ברגע זה השתנתה". והנה כעבור יממה נתלה 
על דלת בית הכנסת הפקס ובו השיחה המוגהת שאמר הרבי מיד עם תחילת השבעה. 
זלמן  הרב  הגאון  של  התבטאות  זכורני  הרבי".  אומר  "מה  לראות  התגודדו  כולם 
נחמיה גולדברג שלמד את השיחה והתבטא במעין אנחת רווחה: "הליובאוויטשער 

נשאר הליובאוויטשער"  — 

מה היה כתוב שם בשיחה? הרבי לקח את הרגע המזעזע של כ"ב שבט ושם את הדגש 
על "ביטול ענין המוות על־ידי אהבת ישראל". רק אז חשו כולם כי ליובאוויטש חיה 
וקיימת! זו ליובאוויטש במלוא עוזה וכבודה! זה תוצאה ישירה ומימוש של כל מה 

שהחדירו במשך ששה דורות — אין עוד מלבדו והצמצום אינו כפשוטו, חלילה! 

לקחת את כ"ז אד"ר תשנ"ב, עם כל הזעזוע העמוק )"אינגאנצן צוטרייסלט"( הנובע 
מכך, ולסלול ממנו ובכוחו דרך חיים חסידית אופטימית )"משיחית" בשפה התורנית( 
תוך הצמדות מוחלטת ל"דברי הרב" שאמר כי "העילוי דיום כ"ז ]אדר[ — אותיות 
"זך" .. על ידי זה שמגלים כוונת הצמצום וההעלם דשם אלקים גופא" )שיחת שבת 

כ"ז אדר תש"נ(. כאן הודה והדרה של ליובאוויטש! 

הרי כבר בתניא למדנו כי דווקא הצמאון והכליון מביא את הקירוב הנפלא ל"חצרות 
בית ה"', וזהו ההבדל הבסיסי בין מדריגת האהבה של בעלי תשובה, אהבה כאש, 
מתוך צמאון וחוסר מנוחה לדבר שלא ראו בעינים )"'הם' התקרבו לאחר ג' תמוז"( 
ובין צדיקים ששוחים בשלווה בים אהבה בתענוגים ]לא להתבלבל, איננו מדברים 
על אותם שמצהירים כי אינם "בעלי תשובה" ושוקעים במים קרירים לאלוקות אך 
מולידים כל מיני תענוג דלעו"ז רח"ל![. זוהי המשמעות הבסיסית של "לגלות את 

כוונת הצמצום". 

מאבק המוח והלב בכ"ז אדר 

אם בתניא עסקינן, נשים ללבנו כי את תיאור המאבק בין שתי הנפשות בוחר אדמו"ר 
במוח  האלוקית  כל אחת מהנפשות — משכן  במיקום של  ט'(  )בפרק  לפתוח  הזקן 
והבהמית בלב, ולכאורה על פניו נראה כי המיקום של הנפש הוא רק טכני ומדוע 
חשוב לפתוח דווקא איתו? אלא כאן נותן המחבר לבינוני אבן בוחן לבדוק כל נטיה 

בנפשו מאיזו נפש היא נובעת. ניטול כדוגמא את "כ"ז אדר ראשון תשנ"ב": 
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חורף תשנ"ב. משבוע לשבוע ליובאוויטש עוברת תסיסה נוספת, הרבי בהתוועדויות 
ב- 770.  ובעצמו  בכבודו  היושב  המשיח  בהתגלות  הבטחון  הציפייה,  רף  את  מעלה 
חלוקות הדולרים הופכים בחלקם לראיונות לכלי תקשורת על המשיח שכבר בדרך, 
חלוקות קונטרסים יוצאי דופן, נסיעות תכופות לאוהל, החתמות ברחבי העולם על 
"קבלת המלכות", פרסומי חוצות על המשיח הקרוב, הנחת אבן פינה ל"ארמון למלך 
המשיח" והרבי מעודד בתשובות נפלאות שהדהימו את זקני החסידים. ובשעת השיא, 
בשבת...  שנאמר  החדש  מלכות  הדבר  על  ההגהות  את  כבר  לראות  מחכים  כאשר 
בשעת ערב מוקדמת סגרירית אבינו רוענו חוזר מהאוהל... אבל באמבולנס  — רק 

להיזכר בזה מיטרפים החושים והעשתונות  — כ"ז אדר ראשון תשנ"ב  — 

הלב נצבט וזועק: טאטע, למה עשה הוי' ככה, היד המחלקת צדקה, פה שלא פסיק 
פומיה מניחום עידוד ולימוד, מוח המחיה בפועל ממש את כל נשמות ישראל — והנה 
משיח ה' נלכד, הכל נגמר?! אך המוח מעבד נתונים: פטרבורג — תקנ"ט. שפאלרקא 

— תרפ"ז. י' שבט — תש"י. שמיני עצרת — תשל"ח. כ"ב שבט — תשמ"ח. 

באותיות המחשבה עפים להם מיליוני אותיות של מאמרים שנכנסו למוח בתת־מודע: 
'זריעה לצמיחה', 'חבלי לידה', 'נהר  'ירידה צורך עליה', 'צמצום בשביל הגילוי', 
דינור', 'התעלמות הרב לגלות את חושי התלמיד'. אט אט כל האותיות המעורפלות 
מתחברות למילים, למשפטים ולמאמרים. אבל הלב ממשיך בשלו לשמוע את כל 
הדיווחים מתוך הקודש פנימה!  — ושוב המוח בשלו: כל קטעי האמירות, השיחות 
והביטויים על התגלות המשיח שנאמרו זה עתה בתשנ"ב, מדרשי חז"ל על ייסורי 
זיכער  וועט  רבי  ש"דער  חסידיים  וביטויים  סיפורים  חלקי  התגלותו,  וסדר  משיח 

אויספירן". מי יגבר על מי המוח או הלב? 

המוח החבד"י שולח לעיין בתניא כי "מקום משכן נפש האלקית הוא במוחין שבראש 
.. ומשם מתפשטת גם בלב".. הרגש החסידי אף הוא מצטט את דברי רש"י בכמה 
מקומות כי כאשר "כתוב זה אין לו הכרע" הרי יש להסתמך על "לבי אומר לי.." 
והרי הרבי בעצמו בש"פ פנחס תשמ"ה התבטא כביכול על עצמו שכאשר מגיע ענין 

שנוגע ופוגע בנשיא "אין לי מוח שליט על הלב"!  — 

ואכן "כתוב זה" של כ"ז אדר ראשון תשנ"ב מצד עצמו אין לו הכרע ויבוא בעל הכרם 
ויגדור את כרמו, אך כאשר שמענו דברים חדים וברורים מהרבי בעצמו ובסגנון של 
נבואה, הבטחה וקביעת עובדה — ברירא מילתא כי חס ושלום ללכת אחרי נטיית 

הלב! זו חב"ד, זה היסוד של עבודת ה' המתבארת בתניא. 
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היסוד לאחדות 

אחיי ורעי! 

עבור רגעים אחרונים אלו השקיעו בנו, וכי עבור מה השביר יוסף בר לכל הארץ 
בשבע שנות השבע? לא בכדי שישתמשו איתם עם ה' בשנות הרעב?! כל ההשקעה 
של הדור השביעי שהושבע )בשין שמאלית( בכל טוב והושבע )בשין ימנית( על ידי 
מלכנו משיחנו שליט"א להוריד את השכינה למטה בארץ, היה אך ורק עבור רגעים 
קריטיים אלו! כל תורת החסידות עומדת עתה למבחן: הנשתמש בה או שמא נזניחנה 

חלילה! 

יום,  היום  חיי  בכל  ומעכב  מונע  כל  על  המדלגת  אמונה  העיקר:  הוא  והמעשה 
משיחיות כדרך חיים מתוך בטחון, המביא שמחה פנימית שהגיע זמן הגאולה ומלך 

המשיח נמצא בפועל ממש ממש ועיקר העיקרים: מעלין בקודש! 

שמעתי מהרב דונין: )"שמעתי ממנו בעצמו" — כך נהג להתבטא על מלכנו שליט"א( 
עולים  שלא  רואה  אתה  ואם  קודש,  זה   — "מעלין  הוא:  בקודש  מעלין  שהפירוש 
והולכים מחיל אל חיל סימן שאין זה בכלל קודש"! בכך מתומצתת כל המשמעות 

של "משיחיסט": הולכים כל הזמן קדימה. 

וכאשר מדברים מזמן לזמן על אחדות החסידים, הנקודה שבאמת מאחדת ומלכדת 
את השורות, היא האמונה הבסיסית: יש מלך בישראל כפשוטו ממש — הרבי שליט"א 

מליובאוויטש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

59
דמיםלומעשיבל|ל למריתישרעלי כוכייתחעש



לז"נ 

 הרה"ח הרה"ת ר׳ צבי־הירש בן הרה"ח ר׳ בן־ציון

 נלב"ע ז"ך אלול ה׳תש"מ

 מרת רבקה בת הרה"ח ר׳ צבי

 נלב"ע כ"ט תמוז ה׳תשס"ב

שּפריצער 

 הרה"ח הרה"ת ר׳ יקותיאל דובער

 בן הרה"ח הרה"ת ר׳ שניאור זלמן

 נלב"ע י"ג ניסן ה׳תשמ"ח

 מרת בת־שבע בת הרה"ח ר׳ יחיאל

 נלב"ע ז׳ תמוז ה׳תשע"ד

קלמנסון 

 "והקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם,

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש

נתרם ע"י הרה"ת ר׳ שמואל וזוגתו מרת שטערנא שרה 

 שיחיו

שּפריצער



 לע"נ

 הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה

 קדנר

 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א







לזכות 

 הוד כ"ק אדמו"ר
 מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

 � 

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


